
LIFTING EXPERT GEZOCHT

In Ridderkerk bij ons binnendienst team hebben we een mooie vacature waar we jou voor zoeken. Samen
met je collega's draag je zorg voor de de verdere groei van onze organisatie binnen Nederland.

Wat ga je doen?
In deze internationale B2B-omgeving werk je dagelijks aan de relaties met onze klanten waaraan wij ons
hijsmaterieel verhuren. Per telefoon, per mail en soms face-to-face bij ons op kantoor of op hun locatie. Ze
bellen je en verwachten dat je "het voor elkaar krijgt". Dat is ook wat wij verwachten. Je levert precies wat
de klant van je verwacht, verzorgt offertes en de opvolging daarvan en hebt je administratie nauwkeurig op
orde. Tevens ontwikkel je je technische kennis met behulp van onze trainingen om klanten optimaal te
adviseren.

Hoe ziet ons team eruit?
In Ridderkerk is ons Nederlandse kantoor en dus ook de Rental desk gevestigd. Vanuit deze locatie voorzien
wij onze klanten in Europa van het juiste lifting equipment en oplossingen. Het team van de Rental desk
bekommert zich om het leveren van de juiste oplossingen en het opstellen van offertes en het verzorgen
van de logistiek. Jouw takenpakket zal zich voornamelijk richten op de Nederlandse markt waarbij je
contacten opbouwt, onderhoudt en verder uitbreidt, in samenwerking met je buitendienstcollega's. 
De hele organisatie is te karakteriseren als informeel, toegankelijk, nuchter en hard werkend. In totaal
werken we met ruim 30 mensen in Nederland dagelijks aan de verdere groei van LGH.

Wat maakt jou een goede kandidaat?
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift en spreekt Engels op goed niveau. We zien
graag dat je een gedegen kennis hebt van MS office en CRM systemen. Je bent in staat goede zakelijke
relaties op te bouwen, bent communicatief zeer vaardig en werkt graag samen in teamverband.

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 Instagram 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 z.s.m. naar jobs@lgh.eu en richt deze aan Hannah Waddington.
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