
Kom jij ons team versterken?
Het familiebedrijf Van der Linde Meppel is dé Toyota-dealer van 
Meppel en omstreken. Van der Linde Meppel is er trots op te  
behoren tot de top van de Toyota-dealers in Nederland. Zij is 
actief deelnemer in het Toyota-programma BRIT, Best Retailer 
in Town. De essenties van dit programma zijn een grote maat-
schappelijke betrokkenheid en de ‘local hero’, de dealer die 
door zijn klanten wordt geliefd en waarop men trots is. Met een 
klein informeel team wordt actief gewerkt om het hoge service-
niveau en aandacht voor de klant nog verder te verbeteren.

Voor Autobedrijf Van der Linde Meppel zoeken we een     

Service Adviseur/ 
Receptionist m/v  
Fulltime

Wat zijn je taken?
Als service adviseur/receptionist ben je het eerste aanspreekpunt voor de klant. Zowel 
telefonisch als aan de balie heb je intensief contact met de bestaande en potentiële 
klanten en ben je daarmee het visitekaartje voor ons bedrijf. Je geeft deskundig  
advies, waarbij je ook in staat bent om over technische zaken te communiceren. Je  
informeert klanten over de aard, prijs en duur van de uit te voeren werkzaamheden. Je 
vertaalt klantenwensen naar je collega’s van de werkplaats, stelt facturen op en geeft 
de klanten hierop een toelichting.

Wat verwachten wij van je?
Je bent een flexibele en prettige collega met commercieel-technisch inzicht. Je bent 
een teamplayer, leergierig en je denkt in oplossingen in het belang van de klant. Je 
hebt een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau en je hebt bij voorkeur kennis 
van autotechniek en bent in het bezit van een rijbewijs B. Als je enige jaren ervaring 
hebt als service adviseur is dat een pre. Om je werk optimaal te kunnen doen, zal je bij 
de Toyota-importeur enkele trainingen volgen.

Wat bieden wij?
Wij bieden een klant- en servicegerichte functie met volop mogelijkheden om jezelf 
verder te ontwikkelen. Een leuk, stabiel en enthousiast team dat er elke dag naar 
streeft om zich verder te verbeteren. Een marktconform salaris met goede arbeids-
voorwaarden. 

Informatie en sollicitatie
Wij laten ons in deze werving en selectieprocedure adviseren door Dirk van Oerle van 
Van Oerle Organisatie Advies. Voor meer informatie kan je vertrouwelijk contact  
opnemen met Dirk van Oerle op telefoonnummer 06-40702032. Je sollicitatiebrief 
met motivatie en CV kan je mailen naar: dirk@dirkvanoerle.nl. Uiteraard houden  
wij rekening met eventuele vakantieplannen. Graag je vakantieplannen opnemen in 
je brief.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.vanderlinde-meppel.nl


