
 

Klantenservice medewerker / Product specialist 

Ben jij altijd de persoon in jouw vriendengroep die alle technische problemen oplost en word jij gebruikt als hulplijn 

door jouw familie om storingen te verhelpen? Dan hebben wij de baan voor jou! 

 

Wat ga je doen? 

Allereerst beantwoord je vragen via telefoon, e-mail en chat en help je de klant met het kiezen en/of met het 

gebruiken van zijn product. Ook installeer je samen met de klant de software, los je kleine storingen op en bedenk je 

de beste oplossing wanneer de klant een specifieke vraag heeft. In alle gevallen ben je in staat om snel, en in 

foutloos Nederlands en Engels via telefoon, email of chat een goed antwoord te geven. 

Als tweede ben je de schakel tussen onze klanten en onze interne organisatie. De gestelde klantvragen bieden voor 

jouw een uitdaging om ons platform te verbeteren. Je gebruikt jouw kennis en kunde om het aanbod op onze 

website, de promotie daarvan, de afhandeling na aanschaf én onze handleidingen te verbeteren. Je begrijpt de 

volledige customer-journey en ziet het als een uitdaging om deze reis voor de consument te optimaliseren! 

Kortom; Naast klantenservice medewerker ben je ook productspecialist! 

Wat vragen wij van je? 

• MBO niveau 4 / HBO werk- en denkniveau. 

• Je hebt een goede kennis van software en bent op de hoogte van de nieuwste digitale ontwikkelingen. 

• Je kunt nauwkeurig typen en kunt snel en accuraat werken; 

• Ervaring in een commerciële werkomgeving is een pré. 

• Je hebt een servicegerichte instelling en bent stressbestendig. 

• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in zowel spraak als geschrift. 

• Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. 

• Je hebt een flexibele instelling en vindt het geen probleem om op termijn ook ‘s avonds en/of in het 

weekend te werken. 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Betaalde trainingen. 

• Flexibiliteit in het indelen van werktijden. 

• Genoeg ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

• Software van de zaak (Uiteraard!): ESET Beveiliging & Microsoft Office 365. 

• Salaris: marktconform. 

• 8% vakantiegeld. 

• 26 vakantiedagen.  

Hoe ziet de sollicitatieprocedure er uit? 

Schrijf een motivatiebrief waarin je jezelf verkoopt. Overtuig ons van jouw servicegerichtheid, van jouw handigheid 

in de digitale wereld en van jouw commerciële kracht! 

Stuur je brief met actueel CV naar: werkenbij@licentie2go.nl t.a.v. Robbin Harleman (Directeur) 

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je bellen met Stefan Bakker (Manager Klantenservice en Product 

Improvement). Bereikbaar via telefoonnummer: 085 0292122. 

 

Benieuwd naar onze organisatie? 

Bekijk de volgende pagina voor meer informatie: https://licentie2go.com/over-ons-licentie2go 

https://licentie2go.com/over-ons-licentie2go

