Vacature Buitendienst medewerker
Oproepkracht / Bijbaan
Ben jij communicatief vaardig en servicegericht? Vind je het leuk om diverse locaties te
bezoeken en klanten te helpen? Dan zoeken we jou voor deze functie als buitendienst
medewerker.
Over Digidentity en de functie
Digidentity is een identity-provider. Wij bieden internetgebruikers een eigen online
identiteit. Dat is niet alleen ons werk, het is vooral onze missie.
Als buitendienst medewerker ben je medeverantwoordelijk voor een positieve
klantbeleving. Je bezoekt onze Nederlandse klanten op locatie voor het vaststellen van
hun identiteit, door middel van een face-to-face controle. Ook lever je eerstelijns klant
support waar nodig.
Wat kun je verwachten
• Je rijdt in onze bedrijfsauto naar onze klanten in Nederland, op basis van een
ingeplande route;
• Je voert identiteitscontroles uit op locatie, met de verstrekte gegevens;
• Je voert administratieve handelingen uit ter ondersteuning van de
identiteitscontrole en voorziet de klant van de benodigde documenten;
• Je helpt klanten met technische en inhoudelijke vraagstukken of verwijst hen door
naar de Servicedesk;
• De hoeveelheid controles kan per week en maand verschillen. Dit is de reden
waarom wij iemand zoeken, die op oproepbasis beschikbaar is.
Wat verwachten wij
• Je bent representatief, sociaal en communicatief vaardig;
• Je bent servicegericht en vindt het prettig om alles tot in de puntjes te verzorgen;
• Je vindt het leuk om auto te rijden, ongeacht de afstand;
• Je kunt een VOG overleggen;
• Iedere dag kan anders zijn en je kunt hier goed mee omgaan.
Kennis & vaardigheden
Graag komen wij met jou in contact, als je aan onderstaande criteria voldoet:
• MBO werk- en denkniveau;
• In bezit van rijbewijs B;
• Flexibel inzetbaar;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar jobs@digidentity.eu onder vermelding van "Vacature
Buitendienst medewerker - <je naam>". Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen
met:
Agnes Rams, HR manager, telefoonnummer +31 (0) 88 778 78 78.
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