Het verhaal van Benesto
Benesto verleent woninginrichtingsdiensten voor woninginrichters in de Benelux. Wij zijn de grootste
B2B dienstverlener in de particuliere woninginrichtingsmarkt. Onze kerntaken zijn de planning van de
opdrachten, de communicatie rondom deze opdrachten en de kwaliteitsbeheersing rondom de
uitvoerdersorganisatie. Ons grote netwerk van zelfstandige stoffeerders heeft landelijke dekking en
is daarmee uniek. Ruim 70 zelfstandige experts die vanuit vakmanschap de opdracht kunnen
uitvoeren en de beste kwaliteit kunnen leveren. Zo kunnen we per jaar een groeiend aantal van
ca. 40.000 mensen helpen bij het stofferen van hun woning.

Ben jij op zoek naar opdrachten?

Wij zijn op zoek naar gekwalificeerde uitvoerders
(ZZP-ers of andere bedrijfsvormen)
die onze opdrachten kunnen uitvoeren.
Met name specialisten ophagen buitenzonwering gezocht!
Werken voor Benesto
Als allround woning stoffeerder leg je bij de klant vloerbedekking, laminaat of vinyl, verzorg je
traprenovatie of plaats je raambekleding, binnen- of buitenzonwering. Daar hoort het opmeten van
ruimtes bij de klant ook bij. Uiteraard ben je klantgericht, representatief en zorg je ervoor dat je de
ruimte schoon oplevert aan de klant.
Flexibiliteit
Goede stoffeerders zijn bij ons van harte welkom. Of je nou 8 of 40 uur per week beschikbaar bent,
wij verzorgen graag de opdrachten voor je. Jij bent daarbij in de lead. Je geeft je planning aan ons
door en wij zorgen dat je klussen ingeboekt, verwerkt en gefactureerd worden. Ook de logistiek en
communicatie verzorgen we voor jou.
Gemak
Om ervoor te zorgen dat jij kunt doen waar je goed in bent, hebben we onze processen zoveel
mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd. We werken met een plannings- en uitvoersysteem
via een webinterface. Hierin kun je gemakkelijk zien voor welke klussen je staat ingepland, en wordt
de status van de opdracht volledig ontsloten. Je wordt als stoffeerder volledig ontzorgd in
administratie, we verzorgen de acquisitie, planning en route, communicatie met klanten en zorgen
voor een snelle betaling na afronding van de klus. Daarnaast biedt Benesto persoonlijke
ondersteuning vanuit ons kantoor. Met vragen, klantissues en bijvoorbeeld problemen onderweg,
kun je gemakkelijk bij ons terecht.

Kwaliteit
Omdat wij de klanten van onze partners de beste kwaliteit willen garanderen, laten we de klanten
jouw werk beoordelen. Goede klantbeoordelingen zorgen immers voor tevreden klanten, maar
zorgen er ook voor dat we jou graag nogmaals inzetten voor onze klussen.
Dit verwachten we van jou
Heb je minimaal 2 jaar ervaring als zelfstandige woning stoffeerder. Ben je in het bezit van eigen
vervoer, materiaal en gereedschap. Ben je flexibel en direct inzetbaar? Kom je representatief over
naar de klanten en doe je dit op een klantgerichte manier?
Interesse?
Spreekt deze functie je aan en voldoe jij aan het profiel? Dan ontvangen wij graag jouw CV en
motivatie!
Geef in ieder geval aan welke werkzaamheden je uitvoert (Harde vloeren; zachte vloeren; ophangen
gordijnen; ophangen raambekleding; ophangen buitenzonwering.
Je kunt deze sturen naar e-mail: info@benesto.nl
NB: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

