Junior Parts medewerker
Bedrijf: Zwartepoorte Goes bv en Auto Ventura bv.
Standplaats : Goes
Voor onze vestiging in Goes zijn we op zoek naar een:
Junior Parts medewerker

Functieomschrijving
Heb jij een passie voor auto’s? Heb jij daarnaast ook interesse in logistieke processen? Ben je ook nog
commercieel ingesteld en lijkt jou die combinatie met auto’s leuk? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je ontfermt je over de stroom binnenkomende goederen, brengt ze op hun positie en voert controles uit.
Ook regel je de uitgifte van onderdelen en accessoires. Je hebt veel contact met onze monteurs en
service adviseurs maar ook met klanten die originele BMW/MINI, Land Rover/Jaguar onderdelen bij je
komen kopen of informatie hierover willen hebben. Ze verwachten een deskundig advies en vlotte levering
van deze originele onderdelen zodat technische kennis en affiniteit met automobielen, onze merken in
het bijzonder, zeker op zijn noodzakelijk is.
De onderdelen en accessoire-uitgifte bij Zwartepoorte is vanzelfsprekend grotendeels geautomatiseerd.
Zwartepoorte beheert ook twee online webshops via BMW.nl en zwartepoorte-onderdelen.eu/nl waar ons
aanbod aan onderdelen en accessoires wordt aangeboden.
Functie-eisen:









Bij voorkeur een (onlangs) afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau, richting logistiek/magazijn,
autotechniek of met commerciële insteek.
Accuraat, resultaatgericht, zelfstandig, flexibel en stressbestendig.
Kennis van MS Office.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Kennis van computers en gewend om met voorraadsystemen te werken
Passie voor online marketing met affiniteit voor webshopbeheer
Je bent woonachtig binnen een straal van 40 kilometer van Goes
Vind het prettig te werken in teamverband en bent een aanpakker met “ hands on” mentaliteit.

Wij bieden:
 Een uitstekend passend salaris
 Full time dienstverband werktijden van 07.00 uur tot 17.00 uur
 Goede secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden
 Collectieve ziektekostenregeling
 Diverse opleidingen en trainingen door BMW Group Nederland

Zomaar een werkdag bij Zwartepoorte in het magazijn
Als je 's ochtends bij het magazijn komt, controleer je als eerste de binnengekomen nachtleveringen.
Daarna neem je je email door en controleer je of er berichten zijn vanuit de importeur of overige
leveranciers m.b.t speciale acties of de geplande leveringen. Je houdt de voorraad in de gaten en
indien nodig plaats je een bestelling om de voorraad op peil te houden. Je zorgt met de
werkplaatsorder voorbereiding ervoor dat al de benodigde onderdelen voor de volgende dag besteld
en aanwezig zijn en voor de monteurs klaar staan.
Klanten die voor aankoop van onderdelen of accessoires aan de balie komen geef je advies bij de
verkoop. De klant verlaat tevreden jouw magazijn met zijn nieuwe aankoop! Inmiddels is de
middaglevering gearriveerd die je samen met je collega's verwerkt. Omdat we onze klanten altijd snel
en goed willen leveren controleer en registreer je alle binnengekomen onderdelen op aantallen
kwaliteit, juiste levertijd. Intussen staat er ook een monteur uit de werkplaats aan je balie, want ook
hen voorzie je zo snel mogelijk van de gevraagde onderdelen zodat hij direct verder kan met de
onderhoudsbeurt aan de auto, tijd is geld!. Voordat je naar huis gaat, ruim je zorgvuldig alle
overgebleven verpakkingsmaterialen op en zet de retourzending voor de importeur klaar, zodat het
magazijn ook aan het einde van de dag weer op orde is voor de volgende dag.
Kortom, een dag vol drukte en dynamiek waarbij je een wezenlijk onderdeel vormt van de
bedrijfsvoering van een modern autobedrijf.

Bedrijfsprofiel
Binnen de Zwartepoorte Holding bv zijn totaal drie bedrijven met dealer schappen voor de merken BMW, MINI,
Landrover en Jaguar actief, alsmede een compleet Schadeherstelbedrijf,
Als mobiliteitscentrum ontzorgen wij de complete mobiliteit van onze klanten. Wij staan dagelijks klaar met een
enthousiast team medewerkers en doen er alles aan om de wensen van onze klanten tot in de puntjes te
realiseren.
Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s bieden wij onze klanten leasing, financiering, verzekeringen
maar ook onderhoud, reparatie en schadeherstel, ook slaan we winter/zomerbanden op in ons eigen
bandenhotel.
Vanuit drie schitterende bedrijfspanden in Roosendaal en Goes wordt aan onze (toekomstige) klanten de
aandacht en service gegeven die bij onze premium merken passen.
Onze ca. 90 medewerkers worden met een uitstekend trainingsprogramma opgeleid bij hun werkzaamheden.

