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Expert Dordrecht 
is op zoek naar 

Personeel
WITGOEDMONTEUR BIJ EXPERT
Als Witgoed monteur ga je op pad om witgoedapparaten die klanten in de winkel hebben gekocht te bezorgen, te installeren en te repareren. 
Je hebt een technische achtergrond en/of technische ervaring.

BEZORGER INSTALLATEUR BIJ EXPERT
Als bezorger / installateur Witgoed ga je op pad om witgoedapparaten die klanten in de winkel hebben gekocht te bezorgen en te installeren. 

INSTALLATEUR KEUKENAPPARATUUR BIJ EXPERT
Als installateur keukenapparatuur ga je op pad om apparaten die klanten in de winkel hebben gekocht te installeren en in te bouwen. 
Je ziet het als een uitdaging om de koelkast, vaatwasser, kookplaat of koelkast precies op de goede plek te krijgen. En op de juiste manier in te bouwen en te installeren. 

VERKOPEN BIJ EXPERT
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verkoper, die zich thuis voelt in elektronica en affiniteit heeft met het gehele assortiment. Je bent, representatief, servicegericht, klantvriendelijk, 
je hebt een commerciële instelling en vindt het leuk om in een team te werken en resultaat te boeken. Jouw werkzaamheden bestaan uit het verkopen van witgoed, bruingoed 
en klein huishoudelijke apparatuur, (mobiele) telefoons, computers en digitale camera’s. en ondersteuning van de buitendienst. 

BEZORGEN BIJ EXPERT
Als bezorger heb je daar een belangrijk aandeel in. Jij bezorgt namelijk de spullen die mensen besteld hebben bij ze thuis. Daar worden mensen blij van. Vooral als jij dit op een 
nette en adequate manier aanpakt. Omdat je alles weet over de producten, kun je ze ook aansluiten als de klant dat fijn vindt. Ons assortiment is groot, dus dat kan om allerlei 
producten gaan, van televisie tot wasmachine. Dankzij jouw vakkundige hulp en persoonlijk advies laat je de klant altijd 100% tevreden achter. En daar krijg jij een voldaan gevoel van. 

WAT VRAGEN WIJ
Je bent klantvriendelijk, vakkundig en je bent proactief en komt met de goede oplossingen. Je gaat pas weg als alles werkt en de klant 100% tevreden is. Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
                               
SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN:
• Vakantiegeld
• Pensioen
• Budget voor professionele ontwikkeling
• Personeelskorting

REAGEREN
Herken jij jezelf in dit verhaal én wil jij het gaan maken ? Solliciteer dan nu meteen! 
Contractduur bepaalde tijd. Fulltime 38 uur per week. En een prima CAO Salaris per maand. 

Mail je gemotiveerde sollicitatiebrief naar expertcrabbehof@outlook.com  

Op zoek naar een erkend leerbedrijf ?
Expert, Erkend  leerbedrijf voor: 
Eerste verkoper, Manager Retail 

Ondernemer en Verkoopspecialist.


