
  
  

Callcenter   vacatures   Rotterdam   
Informatie:    ó ó  k   50+   of   55+   kandidaten   nodigen   wij   van   harte   uit   om   te   reageren.   

 Vacature:   

Medewerker   Callcenter   (parttime,   maximaal   30   uur   per   week).   

Voor   ons   callcenter   in   Rotterdam   zijn   wij   op   zoek   naar   een   callcenter   medewerker   /   
telemarketeer.     

Functieomschrijving   

Je   belt   naar   bedrijven   voor   het   aanbieden   van   diensten   van   onze   opdrachtgevers.   Je   
contactpersonen   zijn   managers   of   de   directie.    Ervaring   met   telemarketing   op   de   
zakelijke   markt   (" business   to   business" )   of   een   vergelijkbare   functie   is   een   belangrijk   
voordeel.   Excel   en   omgaan   met   een   CRM   systeem   (relatiebeheer)   zijn   vertrouwd   
voor   je.   Gespreksgegevens   en   de   resultaten   van   je   belwerkzaamheden   verwerk   je   
zelf   in   de   cloud   op   een   computer   met   een   tweede   computerscherm.   De   
werkzaamheden   zijn   voor   75%   commercieel   en   25%   administratief   (bestands-   en   
agendabeheer).   Je   krijgt   het   beheer   over   drie   van   onze   opdrachtgevers.   

Voor   onze   sfeervolle   telemarketing-afdeling   in   Rotterdam   zijn   wij   op   zoek   naar   
uitbreiding.   Het   betreft   een   parttime   baan.    Je   werkt   in   een   rustige   en   ruime   
omgeving,   bij   ons   callcenter   géén   "hokjes".   Wij   zijn   een   vlakke   organisatie,   er   wordt   
gewerkt   in   een   informele   sfeer   met   wederzijds   respect.   Er   is   voldoende   begeleiding   
op   de   werkvloer.   Hiernaast   is   er   gelegenheid   voor   het   stellen   van   vragen   en   het   
inwinnen   van   advies   over   je   werkzaamheden.   Een   leidinggevende   is   hiervoor   altijd   
direct   beschikbaar.   Jijzelf   beschikt   over   een   hoge   mate   van   zelfstandigheid   en   je   
hanteert   een   vlotte   aanpak.   

Dit   zoek   je   

● Een   parttime   callcenter   baan   in   Rotterdam;   
● Een   commerciële   baan   waarbij   je   via   de   telefoon   diensten   aan   het   

bedrijfsleven   aanbiedt   (business   to   business);     
● Beschikbaarheid:   bij   voorkeur   4   dagen   per   week;   
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● Dagen:   maandag   t/m   donderdag   (max.   4   maal   per   week);   
● Werktijden:   tussen   09.00   -   14.30   uur   of   naar   keuze   van   09.00   -   13.00   uur;   
● Aantal   uren:   parttime,   in   eerste   instantie   20   uur   per   week.   Uitbreiding   van   het   

aantal   uren   is   op   termijn   mogelijk   tot   maximaal   30   uur;   
● Vast   uurloon,   een   bonus   +   reiskostenvergoeding;   
● Contract:   eerst   voor   bepaalde   tijd,   hierna   mogelijk   een   vast   dienstverband.   

Dit   ben   jij   

● Commercieel   ingesteld;   
● Prestatiegericht   en   doortastend;   
● Accuraat   en   zorgvuldig;   
● Doorzetter,   vasthoudend,   goed   in   het   omgaan   met   een   "Nee";   
● Positieve   denker,   energiek   en   flexibel;   
● Overtuigend,   verbaal   sterk,   met   uitstekende   NL   taalbeheersing;   
● Beleefd   en   geduldig.   

Extra   informatie   over   deze   telemarketing   vacature   

● Oók   50+   of   55+   nodigen   wij   uit   te   reageren   op   deze   vacature!;   
● Er   wordt   gewerkt   vanuit   ons   kantoor   in   Rotterdam.   Na   een   inwerkperiode   is   

eventueel   thuiswerken   eveneens   bespreekbaar;   
● Wisselende   dagen   en   werktijden   zijn   mogelijk.   Indien   passend   kan   je   zelf   

invulling   geven   aan   flexibele   werkdagen   en   tijden;   
● We   bieden   je   een   marktconform   uurloon   passend   bij   de   functie,   alsmede   een   

reiskostenvergoeding.   Bij   goed   functioneren   ontvang   je   eveneens   een  
prestatiebonus;     

● Na   zes   maanden   kom   je   in   aanmerking   voor   een   pensioenregeling;   
● Wij   zijn   gevestigd   op   het   Brainpark   in   Rotterdam,   uitstekend   bereikbaar   met   

eigen   of   het   openbaar   vervoer   (metro   en   bus   op   5   minuten   loopafstand);   
● Parkeren   kan   gratis   op   eigen   terrein;   
● Je   woont   in   Rotterdam   of   in   de   directe   omgeving   ervan;   

Jouw   en   onze   veiligheid   

Gezien   de   huidige   Covid-19   omstandigheden   hanteren   wij   extra   hygiënemaatregelen   
en   hebben   wij   een   aangepaste   personeelsbezetting.   
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Wij   houden   ons   aan   de   RIVM   richtlijnen,   dus:  

● 1,5   meter   afstand   van   elkaar;   
● extra   hygiënemaatregelen   o.a.   ten   aanzien   van   handen   wassen;   
● vaste   eigen   werkplek   met   voldoende   ruimte   voor   afstand;   
● eigen   pc,   toetsenbord,   muis,   telefoon   en   headset.   

Solliciteren   of   meer   informatie   over   callcenter   werk   in   Rotterdam   

 Beschik   jij   over   voldoende   kennis,   kunde   en   ervaring   voor   deze   baan   en   heb   je   
bovendien   een   prettige   telefoonstem?    Reageer    dan   vrijblijvend!   

Solliciteren    of   meer   informatie   over   callcenter   werk   in   Rotterdam.   

 Telefonisch   reageren   kan   ook!    Bel   voor   sollicitaties   of   inlichtingen:   010   242   7238   
(ma   t/m   vr   tijdens   kantooruren)   

Bekijk   de   vacature   online   of   download   het   pdf   bestand   

Bekijk   de   callcenter   vacature   online.   Of   download   deze   vacature   als   pdf   bestand.   

Contactgegevens   Callcenter   Vox   
  

Bezoekadres:   Max   Euwelaan   21   -   29   
3062   MA   Rotterdam   
Tel.:   010   242   7238   
I.    www.callcentervox.nl   
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