POLYVALENT MEDEWERKER TANKSTATION (M/V)
Ben jij een enthousiaste verkoopmedewerker die de klant op de eerste plaats zet?
Doe je ook graag administratie?

ZO ZIET JE DAG ER UIT
Als enthousiaste verkoopmedewerker sta je dagelijks met de glimlach in onze
vernieuwde shop van het tankstation in Waregem. Je bedient de klanten
(kassabeheer, service verlenen door pomp te bedienen,…) en bent verantwoordelijk
voor de verkoop van voedingswaren. Je ontvangt en bezorgt de pakjes en
droogkuis die onze klanten in de shop komen ophalen of binnenbrengen. Het
onderhoud van de shop en van de pomp behoren tot je taken.
Aan de shop is ook een afhaalpunt van verhuurbedrijf Delrue Rent Services
gevestigd. Je geeft klanten de nodige documenten mee wanneer ze een
verhuurwagen komen ophalen en controleert of de wagens volgens de gemaakte
afspraken teruggebracht worden (volgetankt, geen schade, alle documenten
aanwezig,…). Je noteert ook het aantal gereden kilometers en ontvangt de betaling.
Je staat hiervoor in nauw contact met de collega’s van Anzegem.
Bijkomend voer je administratieve taken uit.

DIT BEN JIJ
Een polyvalent medewerker die hieraan voldoet of bereid is hierin te groeien:
- Je weet van aanpakken en kan vlot zelfstandig werken.
- Je bent klantvriendelijk, diplomatisch en hebt een verzorgd voorkomen.
- Je bent sterk in administratie, kan goed overweg met cijfers en kan een kassa
correct bijhouden.

- Je bent sterk in administratie.
- Je bent flexibel qua werkrooster en bereid om op zaterdagvoormiddag te werken.
- Voor het contact met collega’s spreek je vlot Nederlands en je hebt een goede
basis Frans voor contact met klanten.

DIT BIEDEN WE JE AAN
- Een deeltijdse tewerkstelling van ongeveer 35,5 uren van onbepaalde duur in een
stabiele werkomgeving.
- Een aantrekkelijk salarispakket volgens ervaring en opleiding, aangevuld met
extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering.
- Je wordt tewerkgesteld in een nieuwe shop en je werkdagen zitten vol variatie en
uitdagingen.
- Indiensttreding kan op korte termijn dankzij onze vlotte selectieprocedure.
- Plaats tewerkstelling: Waregem (regio Waregem - Oudenaarde - Kortrijk).

OVER ONS BEDRIJF
Delrue Rent Services zorgt al meer dan 10 jaar voor een allesomvattende oplossing
voor elk vervoersprobleem en maakt deel uit van de automotive-afdeling van Delrue
Group.
www.delruegroup.be

INFO
Twijfel je of deze vacature echt iets is voor jou? Heb je nog vragen?
Contacteer Lynn, onze recruitment advisor, op 056/68.70.00.

INTERESSE?
Mail je CV en motivatie naar vacatures@delruegroup.be.

CONNECT WITH US
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste vacatures?
Volg ons op social media:

