
Kom jij werken bij het
leukste Dental Depot
van Nederland?

Je krijgt bij ons de kans om je ontwikkelen binnen een professionele maar informele organisatie. 
Onze bedrijfscultuur is direct, nuchter en kent korte lijnen. We bieden de mogelijkheid om je 
werktijden in overleg � exibel in te delen. Dit doe je voor een zeer aantrekkelijk salaris, passend 
bij jouw leeftijd en ervaring. Ook aan secondaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede 

pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden is gedacht. Je komt te werken in een gezellig 
bedrijf met � jne collega’s die ervoor zullen zorgen dat je je snel op je plek zult voelen.
Heb je interesse in één van bovenstaande functies? Neem dan contact op met Hein Vrins
via hvrins@e-dental.nl. Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Kelvinring 5  •  2952 BG   Alblasserdam  •  088 606 0810  •  info@e-dental.nl  •  www.e-dental.nl

Administratief medewerker
Part Time of Full Time

Door groei hebben we weer 
mooie functies beschikbaar.

Planner - voorbereider
Part Time of Full Time

Dentaal Service Monteur
Full Time

Werken bij E Dental

Voor onze afdeling debiteuren beheer zijn op zoek naar 
versterking. We zoeken een topper die zorgdraagt voor 
het hele traject van factureren tot incasseren. Ook vragen 
van klanten over facturen, reclamaties etc. worden door 
jou, samen met je betrokken collega’s opgelost.

Jij zorgt ervoor dat al het preventief onderhoud bij onze 
klanten op rolletjes loopt. Daarnaast zorg je er, samen 
met je collega voor, dat storingsmeldingen worden ver-
werkt en kleine reparaties door onze service monteurs 
in onze werkplaats worden uitgevoerd.

Ons technische team van 7 gedreven en ervaren toppers 
is op zoek naar een goede collega. Dit kan een starter 
aan het begin van zijn carrière zijn maar zeker als een 
ervaren kracht verwelkomen we je graag. Je zult na een 
inwerkperiode al snel met je eigen bus op pad gaan.

Een greep uit je werkzaamheden:
 Je gaat alle werkzaamheden factureren.
 Klanten te woord staan bij vragen over facturen.
 Klanten aanmanen / nabellen indien nodig.
 Leaseaanvragen voor installaties verzorgen.
 Periodiek factureren van abonnementen en contracten.

Wat wij van je verwachten:
 Je bent communicatief sterk in woord en schrift.
 Je bent van nature klant- en service gericht.
 Je hebt ervaring met Navision/Business Central of wil hier 
 graag mee leren werken.
 Je bent kritisch op je werk en werkt super gestructureerd.

Een greep uit je werkzaamheden:
 Je gaat alle reeds geïnstalleerde apparatuur registreren.
 Je gaat onderhoudscontracten registreren en afsluiten.
 Samen met onze magazijnmeester ga je materialen voor   
onderhoud verzorgen.
 Je zorgt voor oplossingen bij con� icten in de planning.

Wat wij van je verwachten:
 Je bent stressbestendig en kunt goed communiceren.
 Je bent klant-, service en oplossingsgericht.
 Je hebt a�  niteit met techniek en het zou extra handig
 zijn als je ervaring hebt in een tandartspraktijk.
 Je bent kritisch, werkt gestructureerd en denkt logisch na.

Een greep uit je werkzaamheden:
 Je gaat apparatuur zoals behandelstoelen, röntgensystemen
 en technische ruimtes voor tandartspraktijken installeren.
 Je hebt intensief contact met onze klanten.
 Je houd je bezig met preventief onderhoud en het
 verhelpen van storingen.

Wat wij van je verwachten:
 Je bent representatief, secuur en super gemotiveerd.
 Je bent een teamplayer en deelt graag je kennis.
 Je bent communicatief sterk in woord en schrift.
 Je bent in het bezit van een rijbewijs en bij voorkeur
 woonachtig in de regio Drechtsteden/Rotterdam.

 Je gaat alle werkzaamheden factureren.  Je gaat alle reeds geïnstalleerde apparatuur registreren.  Je gaat apparatuur zoals behandelstoelen, röntgensystemen

 Je bent communicatief sterk in woord en schrift.  Je bent stressbestendig en kunt goed communiceren.  Je bent representatief, secuur en super gemotiveerd.

 Klanten te woord staan bij vragen over facturen.  Je gaat onderhoudscontracten registreren en afsluiten.

 Je bent van nature klant- en service gericht.  Je bent klant-, service en oplossingsgericht.  Je bent een teamplayer en deelt graag je kennis.

 Klanten aanmanen / nabellen indien nodig.  Samen met onze magazijnmeester ga je materialen voor    Je hebt intensief contact met onze klanten.

 Je hebt ervaring met Navision/Business Central of wil hier  Je hebt a�  niteit met techniek en het zou extra handig  Je bent communicatief sterk in woord en schrift.

 Leaseaanvragen voor installaties verzorgen.  Je houd je bezig met preventief onderhoud en het
 Periodiek factureren van abonnementen en contracten.  Je zorgt voor oplossingen bij con� icten in de planning.

 Je bent kritisch op je werk en werkt super gestructureerd.  Je bent kritisch, werkt gestructureerd en denkt logisch na.
 Je bent in het bezit van een rijbewijs en bij voorkeur
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