Receptionist(e)
Parttime

Ben jij representatief en vriendelijk? Houd
je ervan om met mensen om te gaan en als
gastheer/gastvrouw te fungeren? Dan beschik
jij over de kwaliteiten die wij zoeken. Voor ca.
3 dagen/24 uur per week zoeken wij namelijk
een Receptionist(e).
De functie
Als Receptionist(e) bezet je de balie in onze
entree. Hiermee ben je dus het visitekaartje
en eerste aanspreekpunt van ons bedrijf. Je
hoofdtaak bestaat uit het verwelkomen en
begeleiden van bezoekers en het beantwoorden
van telefoonverkeer naar ons algemene
nummer. Als spin in het web ken jij onze
organisatie en voel je aan hoe je bezoekers
op een goede manier welkom heet en verder
begeleidt. Je zorgt ervoor dat iedereen
met een goed gevoel binnenkomt en weer
vertrekt. Ook houd je in de gaten of bezoekers
goed en tijdig worden geholpen. Naast deze
verantwoordelijkheid doe je een aantal licht
administratieve taken.
Wat verwachten wij van jou?
• Representatief en vriendelijk;
• Altijd een goed humeur;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse
taal, zowel schriftelijk als mondeling;
• Woonachtig in de omgeving IJsselmuiden en
op korte termijn beschikbaar.

Wat mag je van ons verwachten?
• Een gemotiveerd en professioneel team
binnen een groeiende organisatie;
• Een uitdagende functie met een gezellige
werksfeer;
• Winstuitkering bij goede resultaten;
• Wekelijks 2 zakken fruit;
• Arbeidsvoorwaarden conform de cao
Groothandel AGF.
Postuma AGF is een groothandel in
aardappelen, groenten en fruit. Wij beleveren
met name zelfstandige AGF specialisten die een
winkel hebben of op de markt staan. Ons doel
is om de meest toonaangevende leverancier in
Nederland te zijn voor de AGF specialist. Naast
kwalitatief hoogwaardige producten willen we
dit bereiken door onze klant op alle gebieden te
ondersteunen en waar mogelijk te ontzorgen.
Wij zijn een organisatie die zich kenmerkt
door een aanpakkersmentaliteit en een zeer
klantgerichte houding. Dit combineren wij met
een goede sfeer en collegialiteit.
Interesse?
Voor meer informatie kun je telefonisch of
per e-mail contact met ons opnemen. Bel ons
via 038 337 00 99 of stuur een e-mailbericht
naar personeelszaken@postuma.nl o.v.v.
Vacature Receptionist(e). Uiteraard kun je via
dit e-mailadres ook direct solliciteren door ons
jouw motivatie en cv toe te sturen.
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