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Ligt jouw motorhart 
in Bodegraven?

Serviceadviseur werkplaats   Fulltime

Voordat je gaat solliciteren, willen we je graag wat vertellen over Goedhart Motoren. Goedhart 
Motoren is de grootste motorspeciaalzaak van de Benelux, waar je de grootste collectie nieuwe 
en gebruikte motoren vindt. Behalve de verkoop van motoren bieden wij een totaalpakket aan de 
klant. Zo kunnen klanten bij ons ook terecht voor de mooiste motoraccessoires, motorkleding, het 
huren van een motor en service/onderhoud voor de motor.
Onze motormerken hebben elk een eigen shop-in-shop belevingswereld, waarbij inspireren  
centraal staat. In onze showroom voor motorkleding en helmen van ruim 700 vierkante meter  
bieden we diverse topmerken aan. En voor de klanten die geen tijd hebben om langs te komen in 
onze winkel, hebben we een onlinewebshop met diverse motorproducten.
Kortom, we zijn constant bezig met vernieuwen om het de klant prettiger te maken. Het inspireren 
en het delen van onze passie met de klanten doen we met een team van gedreven en enthousiaste 
collega’s. Dit maakt het werken bij Goedhart Motoren leuk en uitdagend!

Wij hopen dat we jou aan ons team kunnen toevoegen met de 
volgende functie:

Dit is je uitdaging:
Voor onze werkplaats zijn we op zoek naar een Serviceadviseur 
werkplaats die onze passie deelt. Goedhart Motoren heeft een ruime 
werkplaats, voorzien van de modernste apparatuur en gereedschap-
pen. In deze functie zorg jij voor het plannen en inzichtelijk maken van 
alle binnenkomende werkzaamheden bij onze werkplaats. Samen met 
het team lever je logistieke en administratieve ondersteuning aan de 
werkplaats.

Als Serviceadviseur werkplaats beantwoord je uiteenlopende vragen 
over servicebeurten en reparatiewerk. Je zorgt voor het tijdig inplan-
nen van werkzaamheden bij onze monteurs. Onze klanten kunnen een 
bezoek brengen aan onze winkel, maar er wordt ook regelmatig tele-
fonisch contact opgenomen voor servicebeurten en reparatiewerk. 
Jij bent hierbij de spin in het web en zorgt ervoor dat de klanten zowel 
in de winkel als telefonisch snel en kundig worden geholpen. Wanneer 
de werkzaamheden aan de motorfiets zijn voltooid, zorg jij voor een 
goede en tijdige communicatie naar de klant. Kortom, een veelzijdige 
functie!

Dit breng jij mee:
Voor de functie van Serviceadviseur werkplaats is technische  
kennis en affiniteit met motoren vereist. Daarnaast beschik je over 

een klant- en servicegerichte instelling en goede communicatieve 
vaardigheden. Planmatig inzicht is een must, net als nauwkeurig te 
werk gaan. Verder ben je als Serviceadviseur werkplaats flexibel. Wij 
stellen het namelijk zeer op prijs wanneer je ook beschikbaar bent op 
koopavonden, zaterdagen en de eventuele feestdagen.

Dit bieden wij jou:
Je komt te werken in een moderne retailomgeving in de motorbran-
che waar je veel kunt leren. Je kunt namelijk breed kennismaken met 
de motorbranche in een bedrijf dat vooruitstrevend is. Als Service-
adviseur werkplaats krijg je de ruimte om invloed uit te oefenen op 
de organisatie; jouw inbreng en ideeën worden zeer gewaardeerd. De 
sfeer binnen Goedhart Motoren is prettig en collegiaal. Tevens vinden 
wij het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, hier krijg 
je dus ook de kans voor. Tot slot zijn goede arbeidsvoorwaarden  
binnen Goedhart Motoren vanzelfsprekend.

Solliciteren naar de functie van Serviceadviseur werkplaats?
Herken jij jezelf in bovenstaande en solliciteer je liever nog vandaag 
dan morgen? Mail dan je sollicitatiebrief en cv, bij voorkeur met een 
recente foto, naar rozanne.goedhart@goedhartmotoren.nl, t.a.v. 
Rozanne Goedhart. We zien je reactie met belangstelling tegemoet!




dinsdag t/m vrijdag  09.00 - 18.00 uur
zaterdag  09.00 - 17.00 uur
koopavond: donderdag 19.00 - 21.00 uur


