
 
 
Callcenter vacatures Rotterdam 

Werken als telemarketeer in Rotterdam 

 Vacature(s):  

Medewerker Callcenter | Telemarketeer (parttime). 

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

Functieomschrijving 

 Voor onze kleine, sfeervolle telemarketing-afdeling in Rotterdam zijn wij op zoek naar 
uitbreiding. Het betreft een parttime baan. Als telefonische acquisiteur maak je voor 
onze opdrachtgevers bezoekafspraken op de zakelijke markt. Je werkt in een rustige 
en ruime omgeving, bij ons callcenter géén "hokjes". 

Dit zoek je 

● Een Outbound callcenter baan; 
● Het telefonisch werven van nieuwe klanten (business to business);  
● Beschikbaarheid: min. 2, max. 4 dagdelen per week; 
● Dagen: maandag t/m donderdag (max. 4 maal per week); 
● Werktijden: tussen 09.00 - 14.30 uur; 
● Aantal uren: parttime, minimaal 10, maximaal 20 uur per week; 
● Vast uurloon; 
● Contract: 3 tot 6 maanden, hierna mogelijk een vast dienstverband. 
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Dit ben jij 

● Commercieel ingesteld; 
● Prestatiegericht, doortastend en accuraat; 
● Doorzetter, vasthoudend, goed in het verwerken van teleurstellingen; 
● Positieve denker, energiek en flexibel; 
● Overtuigend, verbaal sterk, met prima NL taalbeheersing; 
● Beleefd, begripvol en geduldig. 

Extra informatie over deze telemarketing vacature 

● Ook 50 plussers en herintreders nodigen wij uit te reageren op deze vacature! 
● Er wordt gewerkt vanuit ons kantoor in Rotterdam (thuiswerk is niet mogelijk). 

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. 

Bel voor sollicitaties of inlichtingen: 010 242 7238 (ma t/m vr tijdens kantooruren) 

Contactgegevens Callcenter Vox 

Bezoekadres 
Callcenter Vox 
Max Euwelaan 21 - 29 
 3062 MA Rotterdam 

 

© Callcenter Vox Rotterdam. Aan dit documenten kunnen geen rechten worden ontleend. 
2 


