
LIFTING EXPERT GEZOCHT
We zoeken een nieuwe collega op de (B2B inbound) binnendienst in Ridderkerk voor de

Nederlandse markt. Advies, offertes, administratie, logistiek... jij regelt het! We groeien flink

en kunnen daar een NUCHTERE, ENTHOUSIASTE, HARDE WERKER bij gebruiken. We

verwachten niet dat je al een LIFTING EXPERT bent, maar bieden je de mogelijkheid er

eentje te worden :)

 
Iets voor jou? Kijk op WWW.LGH.EU bij onze vacatures.
 



LIFTING EXPERT GEZOCHT

Op onze binnendienst is een mooie vacature vrijgekomen nu we de afdeling verder gaan
uitbreiden. Voor onze Nederlandse en Belgische markt zoeken we jou!
 
Wat ga je doen?
In deze B2B-omgeving werk je dagelijks aan de relatie met je klant. Telefonisch en via mail en
soms face-to-face bij ons op kantoor of bij hun op locatie. Zij bellen jou en verwachten van je dat
je "het regelt." Dat verwachten wij dus ook. Van offerte, voorraadbeheer, het verzorgen van
transport tot en met advies. 
Onze klanten hebben hijsmaterieel nodig. Zij zijn werkzaam in verschillende sectoren (havens,
constructie, bouw etc.) en hebben 1 ding gemeen; er moet iets zwaars verplaatst worden. Daar
komen wij om de hoek kijken.
 
Hoe ziet ons team eruit?
Je werkt in een informeel team dat voor elkaar klaar staat, hart voor de zaak heeft en hart voor
de klant. Met 8 man en vrouw houden we ons dagelijks bezig met de aanvragen die bij ons
binnenkomen. Vier collega's houden zich bezig met de Duitse aanvragen en twee met de Franse.
Twee collega's richten zich op de Nederlandse markt, maar nu is daar dus een positie
beschikbaar. We lachen veel met elkaar, helpen elkaar en zetten er samen de schouders onder.
De gehele organisatie kenmerkt zich als informeel, laagdrempelig, nuchter en hard werken. In
totaal werken we in Nederland met zo'n 30 mensen dagelijks aan de verdere groei van LGH.
 
Wat maakt jou een goede kandidaat?
Je beheerst het Nederlands en het Engels op goed niveau. Mocht je Duits spreken en schrijven is
dat mooi meegenomen, maar geen vereiste. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Misschien sta je nog aan het begin van je carrière, of heb je al enige ervaring, in beide gevallen
nodigen we je van harte uit te reageren.
Het belangrijkste voor ons is dat je leergierig bent (de lifting expertise komt vanzelf wel), een
enthousiaste harde werker, nuchter en eerlijk. Het is natuurlijk wel welkom als je (enige)
interesse in technische oplossingen hebt. Als dat op jou van toepassing is, dan pas je naadloos in
ons team. 
 
Wat bieden wij jou?
Een marktconform salaris, coaching en training, een goed bereikbaar en mooi kantoor in
Ridderkerk en prettige collega’s. Bij een internationaal bedrijf dat hard groeit. Ook investeren we
in jouw toekomst met behulp van coaching, trainingen en opleidingen. 
Wil je meer weten over ons? 
Kijk rond op onze website en vergeet niet de social mediakanalen op Facebook en LinkedIn te
bezoeken. We delen daar ons werk en bieden je een kijkje in de keuken.
 
Lijkt het je wat?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar jobs@lgh.nl voor 27 juli en richt deze aan Wilco Rikken. 
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