CONTACTKAART IS EEN NIEUW BEDRIJF MET EEN UNIEK CONCEPT. WIJ INTRODUCEREN EEN
TOTAAL VERNIEUWENDE DIENSTVERLENING OP HET GEBIED VAN CONTACT EN COMMUNICATIE!
TEAM CONTACTKAART IS OP ZOEK NAAR NIEUWE COLLEGA’S, VOOR ONZE VESTIGING TE BREDA:
Heb je ervaring en/of ben je werkzaam bij een klantenservice of in een call/contactcenter. Ben je in
staat mensen servicegericht en correct te woord te staan, heb je de gave om tijdens een gesprek
goed te luisteren, overtuigend te communiceren en heb je van nature een dienstverlenende
instelling? Dan hebben wij de volgende uitdagende functie beschikbaar: TELE-RECRUITER bij
CONTACTKAART
MOCHT JE GEEN ERVARING HEBBEN IN DE DIENSTVERLENING, MAAR WEL MET TELEFONISCHE
CONTACT EN/OF KLANTENSERVICE, GEEN PROBLEEM ALS JE MAAR VOLDOENDE PASSIE EN TALENT
BEZIT OM PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFOONGESPREKKEN TE VOEREN!
CONTACTKAART ZORGT NIET ALLEEN VOOR EEN NIEUWE UITDAGING MAAR OOK VOOR EEN
NIEUWE CARIERRE IN DE DIENSTVERLENINGSECTOR !!
In de functie van TELE-RECRUITER heb je een veelzijdig takenpakket. Je helpt mensen om (beter) te
solliciteren op een door (henzelf) voorgestelde vacature. Je bent verantwoordelijk voor het beheer
van de toegewezen accounts, je draagt daarbij onder andere zorg voor het contact leggen met
bedrijven en instellingen, het adviseren, begeleiden en coachen middels telefonisch en digitaal
klantcontact om zo het optimale resultaat te behalen. Je houdt je dus bezig met onderhouden van
diverse contacten en je ondersteunt de kandidaat. Als TELE-RECRUITER voer je o.a. gesprekken met
de kandidaten en zorgt voor een nette verslaglegging en administratie. Hiervoor is het van belang dat
je gemakkelijk kan communiceren op verschillende niveaus…..
Wat wij vragen?
Iemand die in staat is om op professionele en klantgerichte wijze telefoongesprekken te voeren. Je
beschikt over een groot empathisch vermogen. Je kan werken met verschillende computersystemen.
Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. Je kan goed zelfstandig maar ook in
teamverband werken. Je bent ambitieus en gedreven. Je hebt de juiste instelling en bent loyaal. Je
denkt in kansen en oplossingen. Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau. Kortom; denk je de persoon
te zijn, die kwaliteiten bezit om zich goed te kunnen inleven in onze doelgroep, mensen te helpen op
het gebied van contact en communicatie? Dan is deze baan voor jou!
Wat bieden wij?
Uitdagende en afwisselende werkzaamheden. Bij goed functioneren betreft het een functie voor
onbepaalde tijd. In eerste instantie gaat het om werktijden van maandag t/m vrijdag tussen 09.00
uur en 18.00 uur, volop doorgroeimogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, opleidingsen trainingsmogelijkheden, veel vrijheid en zelfstandigheid binnen een uitdagende en dynamische
organisatie waarbij veel werkplezier een speerpunt is.
Ben jij die nieuwe leuke collega en heb je zin in deze uitdaging? Stel jezelf vandaag nog aan ons
voor zodat wij zo snel mogelijk kennis kunnen maken met elkaar!
Stuur je CV naar gertjan@contactkaart.nl en bel daarna 076-201298. De eerste sollicitatieronde
maken wij gebruik van een telefonisch interview.

