Support medewerker
Over editoo
Editoo is een online tool waarmee iedereen binnen korte tijd en tegen lage kosten een professioneel
ogend blad kan maken. Miljoenen mensen hebben wij al echt blij gemaakt met een professioneel
clubblad, magazine, werkstuk, scriptie, presentatie of fotoboekje. Je komt terecht binnen een gedreven
en ambitieus team die samen met jou achter onze missie staat. Onze missie, héél Nederland blij maken.
Onze formule en missie is dus simpel. We willen je heel eenvoudig, voordelig helpen en je daarmee blij
maken!
Wie zoeken wij
Als support medewerker draag je zorg voor de juiste afhandeling van de binnengekomen orders en
vragen van klanten. Je draagt zorg voor het geven van advies en het beantwoorden van vragen over
onze producten. De standplaats voor de functie is Arnhem.
Wat vragen wij
Wij zoeken een collega die echt bij ons past. Bij ons werken veel jonge mensen die het leuk vinden om
net een stapje extra te doen voor de klant. Die het geen probleem vinden om hard te werken, omdat er
ook veel ruimte is voor plezier.
Wil je in deze baan bij ons werken? Dan moet je minimaal aan de volgende eisen voldoen:
- MBO+ werk-denkniveau
- Goede communicatieve vaardigheden zowel telefonisch als schriftelijk
- Affiniteit Adobe Indesign
- Je vind niks leuker dan klanten helpen
- Minimaal 16 uur per week beschikbaar
Wat bieden wij
Wat je van ons mag verwachten is een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast bieden wij je goede ontwikkelingsmogelijkheden en collega’s die je met open armen
ontvangen.
Reageren
Wil je meer weten, bel gewoon 085.7737742 of stuur een mailtje naar blij@editoo.nl.
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw sollicitatiebrief met motivatie naar Bart Hovens:
bhovens@editoo.nl

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij Het Handelsregister te Arnhem

