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Van origine zijn we een echt familiebedrijf wat dagelijks probeert aantrekkelijk te zijn
voor haar medewerkers en relaties.
De normen en waarden van het familiebedrijf hebben we als bedrijfscultuur behouden
terwijl we inmiddels uitgegroeid zijn tot een serviceverlener van het allerhoogste niveau in
de energie sector. Dit niveau en de kwaliteit van service vraagt een hoge mate van
professionaliteit met daarnaast de blijvende ambitie om te excelleren.
Inmiddels bestaat Van der Ende Valve Services ruim een halve eeuw en zijn wij
voortdurend bezig om een betrouwbare partner te zijn voor onze stakeholders in de
wereld van energie.
Voor onze afdeling verkoop zoeken we een enthousiaste
Medewerker Customer Service (fulltime)
Herken jij jezelf als:
• de collega die passie heeft voor onze producten en markten;
• de collega die past in een hecht team met een open communicatie;
• de collega die verantwoordelijkheid neemt en zich projecten en problemen toe-eigent en
deze tot een goed einde wil brengen;
• de collega die graag communiceert met onze (inter)nationale klanten en leveranciers om
uitdagingen aan te gaan en met name op te lossen.
Functie-eisen:
• je hebt een afgeronde opleiding MBO+/HBO (commerciële of technische richting)
• je bent leergierig
• je bent servicegericht en hebt een probleemoplossend vermogen;
• je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift (Frans is een pré)
• je hebt goede computervaardigheden en ervaring met MS-Office
• je bent klant- en resultaatgericht, nauwkeuring en communicatief vaardig
• je hebt een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel
Wij bieden jou:
• Een afwisselende baan in een mooie organisatie met een prettige werkomgeving en
behulpzame collega’s.
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• Een verantwoordelijke functie bij een informele, maar ambitieuze en bovenal
dynamische organisatie.
• Direct een jaarcontract aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder
een premievrij pensioen en reiskostenvergoeding.
• De ruimte om je verder te ontwikkelen.
Interesse gewekt?
Is je interesse gewekt en ben je enthousiast over deze veelzijdige functie?
Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV naar Lena Rengur, HR Manager:
lrengur@endevalves.nl
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Paul Roozen (Sales Manager):
0174-513185.
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