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ProWel

Klanten helpen en hen het gevoel geven dat ze in goede handen zijn, geeft me een goed gevoel 

binnen mijn werk.

gerkervarinJ
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Customer service medewerkerG OooJle

Als customer service medewerker sta ik klanten of potentiële 

klanten te woord via de telefoon, via een online helpdesk of via 

social media. Ik beantwoord vragen, help waar nodig en zorg 

ervoor dat ze blij en tevreden zijn. 

• Klanten te woord staan via telefoon, chat, mail, en social 

media

• Zorgen dat de klanten tevreden zijn en zij een Cjne ervaring 

hebben

• Sustomer 2ervice met E hoofdletters bieden

• Verste aanspreekpunt voor de klanten zijn

• Actief meedenken met de klant om hun resultaat te 

optimaliseren

• Braagbaak voor klachten en problemen zodat jouw klanten 

altijd tevreden zijn

• ’eantwoorden van uiteenlopende vragen over producten 

en diensten

• 2nel schakelen met collega;s waar nodigH de oplossing voor 

de klant staat voor jou altijd centraal

• yet vastleggen van alle handelingen in het klants-steem

• ’innenkomende telefoontjes en eTmails beantwoorden

• Gelefonisch of schriftelijk advies geven aan klanten

"Samantha is een harde werker en onze klanten zijn altijd heel 

blij met haar. Ze is enthousiast, energiek en vindt altijd de juiste 

oplossing" - Senna, Manager Google
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peceBtionisteG .olScom

Als  receptioniste ontvang ik onze gasten aan de balie of aan de 

telefoon. Ik zorg ervoor dat iemand te woord wordt gestaan en 

op een Cjne manier wordt ontvangen.

• Boorzien van informatie aan gasten

• Klachtenafhandeling

• Klantvriendelijke en een efCciënte afhandeling van 

binnenkomend telefoonverkeer

• Nastvrij, hartelijk en correct ontvangen en te woord staan 

van bezoekers

• Berzorgen van catering, lunches en diners

• Berwerken van inkomendeT en uitgaande post en pakketten
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• Metjes houden van de vergaderruimtes en de kofCecorner

• óeedenken over manieren om de receptie nWg gastvrijer te 

maken.

• Klanten telefonisch geholpen met hun vragen

• Klanten ontvangen en het eerste aanspreekpunt geweest

Mijn collega’s geven aan dat ze vinden dat ik het anderen graag 

naar hun zin maak
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.ijyaanM telebonisteG PhiliBs

• Klanten telefonisch geholpen met hun vragen

• Boor klanten het eerste aanspreekpunt geweest

• ’eheren van de telefooncentrale en afhandelen van de 

desbetreffende gesprekken en doorschakelingen

• Berwerken van inkomendeT en uitgaande post en pakketten

Ook tijdens een zware werkdag ben ik altijd energiek en positief

5BleidinJ

3eB 011- , 2un 0171

xoerden

:e Hoekse .erJ

fT.5 diBloma

:ec 0171 , :ec 017A oerisme

T.5 Tidden8Vederland

Ven leuke opleiding waar ik heb geleerd hoe ik gastvrij, 

dienstverlenend, e ibel, representatief, oplossingsgericht en 

een organisator kan zijn.
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