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Ben jij dé technisch allround servicemedewerk(st)er die wij zoeken?
Om onze doelstellingen waar te blijven maken, mee te groeien met de snelle ontwikkelingen in de markt en gehoor te
kunnen geven aan de wensen van de moderne klant, zoeken wij op korte termijn een ervaren en enthousiaste
medewerk(st)er ter versterking van ons serviceteam.

Zijn wij dé tweewieler speciaalzaak die jij zoekt?
Roger Wijnen sportief fietsen in Geleen is een moderne tweewieler speciaalzaak met een sterke positie in de regio. Wij
zijn dealer van o.a. Cube, Cannondale, Koga, Riese en Müller, Stromer en Flyer. In 2009 hebben wij onze totaal
vernieuwde winkel met twee etages met meer dan 700 m² fietsplezier geopend. Steeds meer fietsliefhebbers weten
onze kwaliteit, exclusiviteit en service te waarderen. Daarom groeien wij nog steeds en kunnen we jou als
servicemedewerk(st)er een goede toekomst bieden.

Voor de invulling van deze functie vragen wij:












Vaktechnische kennis: mountainbike, racefiets en e-bike
Het zelfstandig kunnen uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
Resultaatgericht, flexibel en zelfstandig werken
Klantgerichte en dienstverlenende instelling
Goede communicatieve vaardigheden, beheersen van de Nederlandse en Engelse taal
Affiniteit met sportieve fietsen en/of zelf actief fietser gewenst
Bekend met Microsoft Word, Excel en Outlook
Minimaal MBO werk- en denkniveau
Beschikbaarheid van dinsdag t/m zaterdag
Beschikbare uren 24 tot 32 per week (uitbreiding in toekomst mogelijk)
Combineren met een andere baan mogelijk

Wat hebben wij jou te bieden:








Prettige werksfeer in een professioneel en enthousiast team
Zeer goede arbeidsvoorwaarden
Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf
Scholing en uitbreiding van kennis
Uitstekende beloning
Grote mate van zelfstandigheid
Flexibele vakanties

Voel jij je aangesproken?
Dan zien we jouw schriftelijke sollicitatie met volledig CV graag tegemoet
Per post: Roger Wijnen sportief fietsen, Mauritslaan 120, 6161HZ Geleen t.a.v. dhr. Wijnen
Per mail: roger@sportieffietsen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

