
Vacature Service adviseur

Wij bieden:
• Een veelzijdige baan met volop ontwikkelingsmogelijkheden
• Een marktconform salaris
• Mogelijkheden voor training en scholingen
• Een overzichtelijk team met een fijne  werksfeer
• Mogelijkheden van een flexibel rooster
• Een ambitieuze werkomgeving; wij streven naar de hoogste                               
         kwaliteit in ons werk

Als service adviseur ben je de schakel tussen de klant en de werkplaats. Als eerste aanspreekpunt maak je 
afspraken met onze klanten over de werkzaamheden die uitgevoerd worden en de planning die daarbij hoort. 
Je combineert in deze functie dan ook je technische kennis en commerciële skills. Doordat je  precies weet wat 
er in de werkplaats gebeurt, draag je bij aan een optimale planning. Onze monteurs zijn mede dankzij jou goed 
geïnformeerd over de planning en de te verrichten werkzaamheden. 

Onze klanten zijn veelzijdig, en de voertuigen die bij ons binnenkomen ook. Bedrijfsvoertuigen in diverse 
soorten, merken en maten. Van jou verwachten we dat je goed luistert naar de wens van de klant en deze weet 
te vertalen naar uit te voeren werkzaamheden door de monteurs. Je maakt daarvoor een reële inschatting van 
de tijdsduur en kosten. Uiteraard informeer en adviseer je de klant, ook wanneer zaken anders lopen dan vooraf 
ingeschat werd. Naast deze taken verricht je ook de benodigde administratieve werkzaamheden, zoals het maken 
van werkorders en facturaties, monteursplanning etc. Jouw werk is afwisselen en nooit saai. Bij inmotiQs kom 
je terecht in een prettig, overzichtelijk team waar wij het de medewerker op de eerste plaats komt en wij het 
belangrijk vinden dat er lol gemaakt kan worden, jezelf ontwikkelen en op zijn tijd een feestje!

Wat jij meebrengt:
• Een mbo/hbo-diploma 
• Technische kennis, bij voorkeur ten aanzien van                     
        bedrijfswagens en pro-actieve houding waardoor                                          
        je zelfstandig aan het werk gaat
• Goede communicatieve vaardigheden en een           
         servicegerichte instelling
• Stressbestendigheid
• Ervaring met microsoft office: word, excel, outlook

Over inmotiQs
inmotiQs is een veelzijdige garage en wasplaats, waarin gewerkt wordt aan allerlei 
grote en kleine bedrijfsvoertuigen. We plegen onderhoud, reparaties en keuringen aan 
alle merken bedrijfsvoertuigen. En in onze smart truckcarwash kunnen onze klanten 
hun wagens uitvoerig laten wassen. Zo hebben wij een complete truck- en trailer 
service. We think in new directions!

Interesse?
Spreekt deze functie je aan? Stuur je motivatie en CV naar bram@inmotiqs.nl. Voor meer informatie over de 
functie of inmotiQs kun je contact opnemen met Bram Vissers: bram@inmotiqs.nl of 06-21832240.
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