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ERVAREN  AFTER-SALES MEDEWERKER / SERVICE ADVISOR 

D’HONDT NV - REYNAERT is een bloeiend familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring als Volvo 
personenwagen verdeler en heeft vestigingen in Aalst, Zottegem en Oudenaarde. Wij dragen 
klantentevredenheid, kwaliteit en respect hoog in het vaandel. Om onze groei te blijven 
waarmaken, zoeken wij een

FUNCTIE:  - interne spilfiguur tussen werkplaats, magazijn, verkoop, onderhoudsmensen, doet het team als  
   een vlot geoliede machine draaien, als 1 team dat de beste service biedt aan onze klanten
 - onthaal: telefonisch en aan de balie 
 - werkplaatsplanning
 - werkverdeling aan team van 5 tot 7 techniekers
 - facturatie en claims, zowel de eenvoudige als de complexe
 - ROB aanvragen en facturatie (online systeem voor aanvraag en 
   facturatie van leasingwagens)
 - communiceren met klant ivm zijn wagen voor, tijdens en na de werken
 - behartigen commerciële dossiers naar constructeur en klant
 - technische uitleg geven aan klanten, technische rapportage maken naar Volvo
 - opvolging opleiding techniekers, beoordeling van hun vaardigheden
 - klachtenbehandeling
 - kwaliteits- en productiviteitscontrole, opvolgen prestaties in werkplaats
 - continu opvolgen en optimaliseren klantentevredenheid
  
PROFIEL:  - minimum A1 diploma en minstens 5 jaar ervaring in automobiel 
 - ervaring en technische background in automobiel zijn noodzakelijk 
 - nl/fr/eng
 - goede IT kennis
 - bereid tot zaterdagwerk en extra uren wanneer nodig

INGESTELDHEID: 
 - commercieel
 - klantgericht, klantvriendelijk denken en zijn
 - probleemoplossend
 - goede people manager die het beste uit zijn team kan halen
 - flexibel
 - zeer stressbestendig, gestructureerd, ordelijk
 - zelfstandig, efficiënt, stipt
 - ambitieus
 - respectvol
 - verantwoordelijkheidszin
 - open minded, open voor vernieuwing en verandering
 - energiek
 - oog voor veiligheid, rendabiliteit, kwaliteit
 - bereid om in hecht familiebedrijf te werken.

WIJ BIEDEN:  - goede verloning naar gelang ervaring en opleiding 
  - gevarieerd en uitdagend werk
  - interne en externe opleiding bij Volvo Cars Belgium
  - jaarlijkse teambuilding en groepsactiviteiten
  - fijne werksfeer in jong en ambitieus team

voor Aalst, Zottegem of Oudenaarde

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
Mail een korte motivatie, je uitgebreid CV en foto naar info@dhondtnv.be met als onderwerp SOLLICITATIE. 
Wij maken géén selectie op basis van telefoongesprek of een persoonlijk bezoek in één van onze vestigingen. 
Een uitgebreid en gemotiveerd CV + foto doorsturen is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor deze functie.


