Receptionist(e)
Ben jij een gastvrije duizendpoot, heb je van nature een helikopterview, oog voor detail en (enige) ervaring
met een frontoffice-functie, dan zoeken wij jou!
Goodnight Slaapkamers
Je gaat werken voor de grootste slaapkamer van Nederland, ofwel Goodnight Slaapkamers. Met een winkel
van 5000m2 en héél véél bekende merken onder één dak is het de bekendste slaap-kamerspeciaalzaak van
de regio. In onze mooie winkel dragen wij een prettige ontvangst van klanten en gastvrijheid aan hen hoog
in het vaandel. Voor de ontvangst van klanten en zakenrelaties en andere frontoffice-taken zijn wij opzoek
naar een nieuwe collega.
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Wat ga je doen?
Je ontvangt onze klanten, zakenrelaties en andere bezoekers;
je maakt onze klanten blij met je glimlach;
je zorgt dat onze klanten niets te kort komen;
je bent verantwoordelijk voor (bijna) al het inkomende telefoonverkeer;
je ondersteunt je collega's (in)direct bij hun verkoopactiviteiten;
je voert licht administratief werk uit;
je zorgt voor een nette ontvangstruimte (receptie en klantenterras).
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Wat we van je vragen.
(enige) ervaring met een gastvrije frontoffice-functie is een pre;
een representatieve en positieve uitstraling;
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
ervaring met het correct behandelen van telefoonverkeer;
hoge mate van flexibiliteit;
werken op minimaal één weekenddag;
een MBO 4 werk- en denkniveau;
een zéér klantvriendelijke en gastvrije instelling;
goede communicatieve vaardigheden;
Wat we je bieden.
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een leuke afwisselende baan;
mogelijkheid om veel van je collega’s te leren;
ruimte voor je goede ideeën;
een marktconform salaris (met groeimogelijkheden);
een mooie werkplek;
leuke collega's met een goed gevoel voor humor.

Wil jij bij ons komen werken? Solliciteer dan vandaag nog (én vóór 27 juli a.s.) door een motivatiebrief en
je CV te sturen naar Frans van Kampen via: kampen@goodnight.nl o.v.v. 'sollicitatie Receptionist(e)' of per
post naar:
Goodnight Slaapkamers Cruquius B.V.
t.a.v. de heer F. van Kampen
Spaarneweg 18
2142 EN Cruquius

