Vacature: Allround Medewerker Fietsbedrijf
Heb je iets met fietsen en draag jij graag je steentje bij aan de maatschappij? Lees dan snel
verder!
Over de functie
Als allround medewerker ga je aan de slag in een uniek en groeiend fietsbedrijf. De functie
omvat advisering en verkoop van onze verschillende soorten fietsen, onderdelen en
accessoires. Daarnaast moeten de geplaatste orders worden verwerkt, bijgehouden en
klaargemaakt. Ook wil het wel eens druk zijn in de werkplaats en dan springen we zonodig
allemaal bij. Wij maken je wegwijs in de techniek van ligfietsen, driewielers, trekkingfietsen
en elektrische ombouw. Veel afwisseling dus!
Over ons bedrijf
Abeona is gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van ligfietsen en
driewielfietsen (trikes). Fietstechniek van het hoogste niveau. Ook hebben we onlangs ons
assortiment uitgebreid met high-end trekkingfietsen. Daarnaast fungeren wij als
fietsenmaker voor de reguliere fietsen in Zoeterwoude-Rijndijk. Bevorderen van actieve
mobiliteit en het bijdragen aan vrijheid voor mensen met én zonder fysieke beperking is ons
streven. Dit alles gebeurt op een persoonlijke wijze met veel aandacht voor de klant en zijn
vraag. Tevens zijn wij erkend leerbedrijf.
Wat wij zoeken
Ben jij iemand met een brede interesse? Maak jij je nieuwe kennis en vaardigheden
makkelijk eigen? Ben je communicatief sterk en zit het in je om de behoefte van de klant te
vertalen naar oplossingen? Ben jij iemand die ziet wat er moet gebeuren en neem je
vervolgens ook het initiatief? Dan zijn wij op zoek naar jou!
We werken als een team en delen onze kennis met elkaar. Een passie voor fietsen is
natuurlijk onontbeerlijk. Bij voorkeur heb je ervaring met fietsreizen en heb je zelf
ondervonden wat daar bij komt kijken. Soms bijspringen in onze open-shop werkplaats zie je
als leuke afwisseling. Ervaring als fietsmonteur is niet nodig, maar wel een paar
rechterhanden. Een ervaren monteur is altijd aanwezig. Georganiseerd kunnen werken is
essentieel.

Wat wij bieden
Een zeer brede functie met volop groeimogelijkheden binnen een bedrijf waar de klanten je
dankbaar zijn: Je draagt bij aan een stukje geluk en gezondheid. Je komt te werken in een
klein team waar je elke dag het verschil kan maken!
Jaarlijks volgen we specialistische trainingen bij onze fabrikanten en we bieden veel
ontwikkelingsmogelijkheden binnen ons bedrijf.
Extra informatie
De functie is bij voorkeur fulltime (38 uur). Parttime is bespreekbaar. De winkel en
werkplaats zijn geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.30 – 18.00 uur. Het salaris en de
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Motorvoertuigen- en
Tweewielerbedrijven, afhankelijk van leeftijd, niveau en ervaring.
Hoe je solliciteert
Stuur je CV en je motivatiebrief naar info@abeona.nl. Je krijgt snel reactie van ons. Wie
weet nodigen we je dan snel uit voor een kennismakingsgesprek! Heb je nog vragen? Bel
gerust! 06 2013 0205

