
 

Medewerk(st)er backoffice - Wil jij werken op zaterdag? 
 
Wat ga je doen… 
Als Medewerk(st)er backoffice bij allservices ben je werkzaam binnen de afdeling partnersupport. In 
deze uitdagende functie help je partners met hun vragen. Het is een zeer afwisselende functie 
waarbij er geschakeld moet worden tussen verschillende telecom portals en onze partners. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verwerken en aansluiten van mobiele abonnementen, 
internet & TV en energie. 
 
Hoe doe je dat… 

 Je staat partners (telefonisch) te woord en helpt hen met hun vragen; 
 Partners (telefonisch) helpen met verkopen; 
 Je verwerkt en/of aansluiten van mobiele abonnementen, internet & TV en energie; 
 Je schakelt tussen verschillende systemen voor het uitvoeren van jouw werkzaamheden. 

 
Wie ben jij… 
Jij beschikt over: 

 Minimaal een MBO werk- en denkniveau; 
 Ervaring in de telecom, bij voorkeur ervaring met mobiele aansluitingen verwerken; 
 Goede kennis van MS-office pakket; 
 Goede communicatieve vaardigheden ; 
 Affiniteit met de producten en dienstverlening van de mobiele markt; 
 Gezonde dosis werklust, positieve houding en gevoel voor humor. 

Jij bent in staat om: 
 Prioriteiten te stellen; 
 Te schakelen tussen verschillende werkzaamheden; 
 Knelpunten te signaleren en deze proactief op te pakken; 
 Om stressvolle situaties om te gaan; 
 Verantwoordelijkheid te nemen in de toegewezen taken; 
 Flexibel inzetbaar te zijn op werkdagen van maandag tot en met zaterdag. 

 
Wat bieden wij? 

 Een uitdagende functie binnen een prettige en dynamische werkomgeving; 
 Een open en informele werkomgeving; 
 Salaris gebaseerd op de zwaarte van de functie, ervaring en opleiding; 
 23 vakantiedagen; 
 8% vakantiegeld; 
 50% bijdrage aan pensioenpremie; 
 Reiskostenvergoeding, goed bereikbaar met zowel auto als openbaar vervoer; 
 Op zaterdag zijn wij geopend van 09:00 uur tot 17:30 uur. 

 
Solliciteren? 
Maak dan je interesse kenbaar middels het sturen van een e-mail naar: hrm@allservices.nl t.a.v. 
Ellen van Egmond. 
Zorg voor een duidelijke motivatie aangevuld met een uitgebreide CV. Je ontvangt dan spoedig een 
reactie op je sollicitatie. 
Voor vragen kun je terecht op telefoonnummer 088 024 1000. 
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