Werken bij ASC?

Archery Service Center is een jong en ambitieus
bedrijf, gericht op Handboogsport.
Binnen ons bedrijf in Horst (bij Venlo) hebben we een
winkel in handboogproducten, verkopen we ook via een
Webshop, zijn we fabrikant van topkwaliteit boogpezen,
hebben we Indoor- en Outdoor schietfaciliteiten,
organiseren we wedstrijden op vriendschappelijk en
topsport niveau in allerlei boogsportdisciplines en
verzorgen we trainingen, videoanalyses, seminars en
(bedrijfs-)evenementen.
Kortom, ons bedrijft draait op/rond Handboogsport.
Onze klanten in de winkel komen uit heel Nederland,
uit een deel van Duitsland en we mogen ook veel
Belgische klanten tot onze vaste klantenkring rekenen.
Middels onze webshop bereiken we een veel grotere
regio. Dichtbij in Nederland, Duitsland en België maar
ook verzenden we regelmatig leveringen ‘All over the
World’.
In ons dagelijks doen en laten staan onze klanten
centraal.
Of ze nu ‘groot’ of ‘topsporter’ zijn of nog maar ‘klein’
en ‘startend’, ze verdienen/krijgen allemaal onze
maximale aandacht.
Om onze klanten allemaal optimaal te kunnen bedienen
hebben we mensenhoofdjes en mensenhandjes nodig.
En die hebben we momenteel gewoon tekort.
Dus zijn we op zoek naar versterking van het ASC Tech
Team.
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Werken bij ASC?
Ben je op zoek naar leuk en uitdagend werk in de wereld
van de Handboogsport?
Ben je niet bang van dagelijks wisselende
omstandigheden en (internationale) uitdagingen?
Neem eens contact met ons op, zodat we samen kunnen
kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
De werkzaamheden zijn gevarieerd:
•
•
•
•

•

•

Binnen en buiten.
Specifiek en Algemeen
Ook webshop klanten, dus klanten ‘op afstand’
verdienen maximale aandacht.
Practisch met materiaal en mensen werken, maar ook
een accurate administratie van jouw werkzaamheden
bijhouden.
Klantenorders voorbereiden en verzamelen hebben
alles te maken met accuraat werken en meehelpen
aan een goed magazijnbeheer.
En we doen dat vooral samen, als een team.
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Werken bij ASC?
Wij zoeken dus iemand:
• met gevoel/bekendheid met de handboogsport
• met goede omgangsvormen.
• die buiten Nederlands, ook zijn woordje kan doen in
Engels en Duits.
• die klantgericht en klantvriendelijk kan/wil zijn.
• die begrijpt dat accuraat werken, de kans op vervelende
(= kostbare) fouten verkleint.
• die begrijpt dat tevreden, betalende klanten de bron voor
waardering (incl. salaris) zijn.
• die begrijpt, dat in een klein bedrijf niet alles optimaal
geregeld is, maar dat hij/zij daar zelf aan moet
bijdragen.
• Die begrijpt dat een positieve/gezellige werksfeer niet
alleen van anderen afhangt.
We zijn dus op zoek naar een positief ingestelde duizendpoot
met bekendheid met de handboogsport en
handboogsportmaterialen.
Op dit moment zijn er per week zeker 40 uren beschikbaar
Wil je meer informatie of weet je al dat je hiervoor in
aanmerking wil komen (of voor een gedeelte hiervan),
laat ons iets van jouw interesses en vaardigheden weten
via mary@archeryservicecenter.nl.
Jouw reacties zien we met belangstelling tegemoet.
Johan van Dongen
CEO Archery Service Center
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