
 
Over S&H Tyres 
 
S&H Tyres BV is een internationale groothandel in autobanden, met een wereldwijd netwerk van partners, 
leveranciers en klanten en dit willen we in de toekomst graag verder uitbreiden. Door ruim 35 jaar ervaring en 
uitgebreide internationale marktkennis zijn wij een interessante handelspartner. In 2012 is er geïnvesteerd in 
een kantoor en een geautomatiseerd magazijn op 1 locatie. Een goede basis voor verdere toekomstige groei. 
 
Binnen S&H Tyres werken wij met een jong, gedreven en ambitieus team. Op dit moment is er ruimte voor 
uitbreiding in ons team op de afdeling After Sales. Dit houdt in dat je binnen deze afdeling in een klein team 
komt te werken, waardoor er grote diversiteit betreft de werkzaamheden aanwezig is. Verder zijn de lijnen in 
het bedrijf kort. Hierdoor heb je met meerdere afdelingen te maken.  
 
Door zowel de groei als de verandering binnen het bedrijf zijn wij daarom op zoek naar een jong en gedreven 
persoon (m/v) voor de afdeling om ons team te komen versterken als: 
 
Customer Service Medewerker 
 
Wat houdt het werk in? 
Het werk van deze functie zal zeer divers zijn en onder andere bestaan uit: 

- Het ondersteunen van de verkopers die onderweg zijn 
- Telefonisch klanten te woord staan 
- Orderverwerking 
- Facturatie 
- After Sales 
- Claims en retouren 
- Overige administratieve werkzaamheden 

 
Wat bieden wij jou? 

- Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Een leuk en gezellig team met de mogelijkheid om te sporten binnen het bedrijf 
- Een bar waarin we elke vrijdag de week met elkaar afsluiten 
- Een aanstelling met uitzicht op een vast contract 
- Een +/- 40-urige werkweek 

 
Deze functie vereist van jou: 

- Minimale afgeronde MBO opleiding 
- Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal 
- Communicatief vaardig 
- Servicegericht 
- Kennis van office 365 
- Geen 9 tot 5 mentaliteit 
- Rijbewijs B en eigen vervoer (locatie is lastig te bereiken met het openbaar vervoer) 
- Goed kunnen werken in teamverband 

 
Zijn dit jouw kwaliteiten? 

- Gestructureerd 
- Stressbestendig 
- Multi-langual 
- Geduldig 
- Snel kunnen schakelen 
- Zelfstandig 
- Flexibele Instelling 
- Verantwoordelijkheidsgevoel 



 
 
Procedure 
 
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken. Het eerste gesprek is gericht op het toetsen van de 
persoonlijkheid en de ambitie van de kandidaat en de aansluiting daarvan met de cultuur en doelstellingen van 
de organisatie. Het tweede gesprek richt zich meer in detail op de kandidaat en de openstaande vacature. 
Wanneer beide gesprekken met succes worden doorlopen, vindt er een arbeidsvoorwaarden bespreking plaats. 
 
Ben je enthousiast geworden en wil je graag in een jong en gezellig team werken? Aarzel dan niet en stuur je 
sollicitatiebrief met C.V. voor 22-10-2018 naar:  
 
Adres: 
Oostelijke Randweg 42a, 4782PZ Moerdijk  
 
Per mail: 
Naar oscar@sh-tyres.nl 
 
Meer informatie over S&H Tyres kun je vinden op www.sh-tyres.nl 
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