NWH Jobs is een snelgroeiend en dynamisch bedrijf.
Wij zijn al ruim 14 jaar een betrouwbare partner in
het werven en uitzenden van flexibele en
gemotiveerde arbeidskrachten.
Wij zorgen voor de juiste match tussen werkgever
en werknemer op elk gewenst moment.

Vacature
Support medewerker
binnendienst
Afreizen naar een vreemd land om
daar te wonen en te werken is een
grote stap. Als supportmedewerker
zorg jij ervoor dat onze uitzendkrachten in een fijne en veilige
leefomgeving terecht komen en bied
je hen de benodigde hulp. Samen
met de afdelingen Facilitair en
Planning zorg je ervoor dat dit zo
efficiënt mogelijk verloopt.
Je bent het eerste aanspreekpunt
voor onze uitzendkrachten, zowel
telefonisch als via e-mail. Je begeleidt
hen op hun eerste werkdag bij de
opdrachtgever en bij eventuele
huisarts- en/of tandartsbezoeken. Je
informeert de uitzendkrachten over
de opdracht waar, wanneer en wat ze
gaan doen. Tevens zorg je voor het
vervoeren en begeleiden van
uitzendkrachten bij bijvoorbeeld het
ophalen van een BSN. Of hen
brengen naar en halen van het werk.

www.nwhjobs.nl
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Wat vragen wij?
- Je beheerst de Nederlandse, Poolse en
eventueel Slowaakse taal in woord en geschrift.
- Je bent in bezit van een geldig rijbewijs B.
- Je bent fulltime beschikbaar en bereid mee te
draaien in ons rooster voor de
bereikbaarheidsdiensten in avonden en
weekenden.
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
- Je gaat niet snel een uitdaging uit de weg.
- Je bent oplossingsgericht.
- Je vindt het belangrijk om teamgericht te
werken.
- Je hebt goede kennis van MS Office.

Wat bieden wij?
- Een zelfstandige en uitdagende functie die
je in teamverband uitvoert.
- Een informele en dynamische werkomgeving.
- Ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen een
snelgroeiend bedrijf.
- Een marktconform salaris afhankelijk van
opleiding en ervaring.
- Pensioenregeling.
- Studiemogelijkheden.
Enthousiast geworden?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae vóór
20 augustus a.s. naar info@nwhjobs.nl.

