Support Medewerker
Je wordt als Support Medewerker.
Verantwoordelijk voor de processen tussen de internationale inkoop van de auto’s en de import
daarvan. Je bent de belangrijke schakel tussen leveranciers en je collega’s van de afdelingen inkoop
en verkoop. Je regelt de administratieve processen rondom de in- en verkoop van de auto’s. Denk
hierbij aan het regelen van het transsport (logistiek), administratief verwerken van de import auto’s
(BPM afwikkeling) tot het daadwerkelijk laten keuren van de auto’s door het RDW. Daarbij bewaak je
de kwaliteit en de planning. Je draagt zorg voor een correcte afhandeling van de import en export
documentatie.
Maar ook geef je ondersteuning aan de werkplaats receptie, hier val je enkele dagdelen in ter
ondersteuning van de werkzaamheden aan de werkplaats receptie.

Je hebt als Support Medewerker...
Aantoonbaar mbo werk- en denkniveau;
Minimaal enkele jaren ervaring in backoffice en administratieve taken, liefst in een automotive
omgeving;
Kennis van ICT systemen uit de autobranche
Kennis van BPM berekening en afhandeling;
Technische kennis en schade beoordelen;
Een servicegerichte en klantgerichte instelling;
Een uitstekende kennis van het Nederlands, Duits en Engels.
Als persoon ben je initiatiefrijk en houd je van aanpakken. Je bent accuraat en goed georganiseerd. In
piekmomenten houd je je hoofd koel.

Je krijgt bij Lenferink auto’s
Een afwisselende rol in een succesvol en ambitieus bedrijf dat groeit;
Een spilfunctie in een internationale handelsomgeving;
Een informele, no-nonsense organisatie waarin het prettig werken is;
Een goed arbeidsvoorwaardenpakket.

Bedrijfsprofiel
Lenferink Auto’s is een internationale speler die al sinds 1977 in de autobranche actief is. De afdeling
Support vervult een belangrijke schakelfunctie tussen in- en verkoop en heeft veel contact met
externe relaties. Voor deze afdeling zoeken wij een: Support Medewerker (B2B)
U kunt uw sollicitatie sturen naar het pkiers@lenferink.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is 21
april a.s.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

