
 
SFS Group the Netherlands zoekt een enthousiaste Customer Experience specialist!
 

Krijg jij er energie van om alle vragen van onze klanten te beantwoorden? Vind jij het leuk om zowel online als offline klanten 
te woord staan en schakel jij met jouw collega’s om de klant te voorzien van het juiste antwoord? Lees dan snel verder en  
wie weet wordt jij onze Customer Experience specialist.

Wat ga je doen:
Als een Customer Experience specialist sta je onze klanten zowel telefonisch als schriftelijk te woord, je adviseert en informeert 
over bestellingen of vragen van klanten én verwerkte de orders nauwkeuring in ons SAP-programma. 
Wij vinden het belangrijk dat je kennis over onze producten en diensten up-to-date is zodat je onze klanten optimaal kunt 
voorzien van de juiste informatie. Uiteraard helpen de technische collega’s je hiermee. Als zich complicaties in het (order)proces 
voordoen, pak jij de telefoon om de klant te actief te informeren en samen naar een passende oplossing te zoeken.

Jouw team: 
Onze mensen staat op één. Want een gezond, internationaal opererend bedrijf kan niet zonder goede mensen; onze medew-
erkers zijn de draaischijf van onze organisatie. Het team bestaat uit 5 Customer Experience specialisten, 3  Technical Support 
medewerkers en Sanne als Teamleader. Onze afdeling staat midden in de organisatie en je schakelt veelal met andere afdelin-
gen zoals: sales, inkoop, productie en magazijn. 
 
Onze toegevoegde waarde:
SFS produceert slimme oplossingen voor de bouw. Denk aan bevestigingssystemen van het dak, gevelsystemen, houtbouw, 
ramen, deuren en industrie. SFS bestaat in Nederland uit een drietal bedrijfsentiteiten: SFS, Guardian en Gesipa. We zijn niet 
alleen een wereldspeler voor specifieke bouwoplossingen, maar ook leidend in een goede werksfeer. Een open, collegiale sfeer 
dus, maar ook de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn strak ‘bevestigd’ bij ons! Misschien dat daarom iedereen zo 
lang bij ons blijft werken? Of weer terugkomt na een uitstapje.

Wat vragen we van jou?
• Minimaal MBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaring;
• Je bent enthousiast, denkt oplossingsgericht en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Je bent commercieel, klant- en servicegericht en werkt graag in teamverband;
• Het beheersen van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste;  
 Frans en/of Duits is een pre;
• Je bent goed in administratieve zaken, precies en pro-actief.

Wat bieden wij?
• Een salaris dat past bij de functie, opleiding en ervaring;
• Een zelfstandige en uitdagende functie in een internationale en dynamische onderneming;
• Ruimte voor nieuwe initiatieven en verbetermogelijkheden;
• Nice to have: wekelijks vers fruit op kantoor, tegemoetkoming in fitnessabonnement, mogelijkheid tot leaseplan voor 
een (e)-bike én diverse uitjes die georganiseerd worden door onze personeelsvereniging. 
 
Sta jij te poppelen om ons team te versterken en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je CV én motivatie naar Sanne Berkvens 
(Teamleider Customer Experience) via sanne@guardian.nl of neem contact op via haar telefoonnummer: 06-15282832.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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