
ZOEKT EEN
SERVICE ADVISEUR (M/V)

WORD JĲ ENTHOUSIAST VAN DEZE MOOIE KANS?
SOLLICITEER NU!
Stuur je motivatie en je cv naar:
Arie Thur
e-mail: arie@thur.nl
0416-351156

Autobedrĳf Thur Genderen BV
Kelderstraat 17
4265 HG Genderen

FUNCTIE-EISEN

DE VACATURE
Ben jĳ die enthousiaste persoonlĳkheid
die ervan houd altĳd een stapje extra te
doen voor onze klanten? Dan zĳn wĳ op
zoek naar jou! Wĳ zoeken nl. een vlotte,
vriendelĳke, klantgerichte Service
Adviseur.

ONZE KLANTEN
RĲDEN ÓM VOOR DIE
PERFECTE SERVICE
EN PERSOONLĲKE
SFEER

• Je hebt een klant- en servicegerichte
instelling en een representatief
voorkomen

• Je bent proactief, resultaatgericht en
flexibel (geen 9-5 mentaliteit)

• Je vindt het leuk om met mensen om
te gaan

• Je hebt goede communicatieve
eigenschappen, je bent
stressbestendig en bent een team-
speler

• Je hebt ervaring in een soortgelĳke
functie, het liefst in de Automotive

Wĳ bieden
• Een moderne werkplaats met de

modernste apparatuur, werken
met de meest vooruitstrevende
merken van nu.

• Trainingen in samenwerking met
de importeur / fabriek.

• Volop ruimte voor eigen initiatief
en persoonlĳke groei.

• Een passend salaris met prima
arbeidsvoorwaarden.

• En, niet onbelangrĳk, prettig
werken binnen een collegiaal
team.

Kennis maken met ons? Ga naar www.thur.nl

Bedrĳfsprofiel
Met ruim 90 jaar ervaring is Autobedrĳf
Thur dealer van de merken Volkswagen,
SEAT en Volkswagen Bedrĳfswagens
en Skoda Service. We combineren de
allerlaatste technieken met de
vertrouwdheid van een echt
familiebedrĳf. We werken samen in een
hecht team van 30 medewerkers waarbĳ
er korte lĳnen zĳn en eenvoudig kan
worden overlegd met, en worden geleerd
van elkaar.

Wat verwachten we van jou?
Je hebt passie voor je vak en wil alles doen om
onze klanten tevreden te stellen. Wĳ zoeken een
service adviseur die het team ondersteunt. Ben jĳ
die enthousiaste persoonlĳkheid die ervan houd
altĳd een stapje extra te doen voor onze klanten?
Dan zĳn wĳ op zoek naar jou!

Wĳ zoeken een vlotte, vriendelĳke, klantgerichte
Service Adviseur. Als Service Adviseur ben jĳ een
visitekaartje van ons bedrĳf. Klantbeleving en
service gerichtheid heb je daarom in je DNA. Je
zorgt ervoor dat de klanten zich welkom voelen en
luistert goed naar ze en geeft ze advies over
onderhoud en reparatie aan hun auto. Je hebt
een frisse kĳk op dienstverlening en kent het
belang van een vlekkeloos
werkplaats(receptie)proces.

Service


