
 

HOBART is wereldmarktleider en toonaangevend op het gebied van professionele 
vaatwasapparatuur. Je vindt onze apparatuur o.a. in hotels, restaurants, cateringbedrijven, 
bakkerijen, slagerijen, zorginstellingen, bedrijfskantines en scholen.   
  
Ons kantoor is gevestigd in het mooie Woerden waar we met een enthousiast en gezellig 
team onze buitendienst van zo’n 30 collega’s ondersteunen. We werken o.a. reparatie- en 
onderhoudsoffertes uit, verwerken monteursrapporten en staan de klanten telefonisch te 
woord met advies. Voor de uitbreiding van dit leuke team zoeken wij een:   
  
Administratief medewerker binnendienst, 32-39 uur in de week  
  
Als collega op de service binnendienst ben je een belangrijke schakel voor de 
serviceafdeling. De nadruk in deze functie ligt op telefonisch klantcontacten en 
administratieve taken. Je hebt continu contact met onze eindklanten, dealers en 
collega’s. Goed kunnen communiceren is daarbij dan ook van groot belang.  
  
Je bent servicegericht, hebt een vlotte babbel, kan goed met computers overweg en je bezit 
een flinke dosis humor. Je vindt het leuk om onze klanten van dienst te zijn en ze te 
adviseren zodat zij het beste serviceproduct afnemen voor hun situatie.  
  
Taken en verantwoordelijkheden  
• Storingsmeldingen verwerken die binnenkomen per telefoon en e-mail 
• Facturatie van uitgevoerde reparatie- en onderhoudsbezoeken door de monteurs 
• Offertes maken voor reparaties en onderhoudsovereenkomsten en versturen aan de klant  
• Vragen beantwoorden m.b.t. onze service dienstverlening per e-mail en telefoon 
• Invoeren van nieuwe overeenkomsten 

  
Hier herken je je in:  
• Je hebt minimaal een MBO4 of hbo-opleiding afgerond.  
• Je bent klantgericht en in staat om je goed in te leven in onze klanten  
• Je hebt ervaring met Microsoft Office (met name Outlook, Word en Excel)  
• Je bent communicatief vaardig en weet klanten een uitstekende beleving te bieden  
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk  
• Je kunt zelfstandig werken  
• Je bent woonachtig in Woerden of directe omgeving  

  
Wij bieden  
• Een afwisselende functie binnen een dynamische serviceorganisatie 
• Een functie voor minimaal 32 uur per week, voorkeur gaat uit naar fulltime inzetbaarheid 

• Een vast salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden  
• Een zelfstandige, gezellige en informele werkomgeving  
• 32,5 vakantie / ATV dagen (o.b.v. een fulltime dienstverband)  
  
Solliciteren  
Spreekt dit jou aan? Stuur dan zo snel mogelijk een sollicitatiebrief met C.V. en per wanneer 
je beschikbaar bent naar mariska.gijsberts@hobart.nl. Voor meer informatie bel je naar 0348 
462 606 en vraag je naar Mariska Gijsberts.  
  
Kijk voor meer informatie over Hobart op www.hobart.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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