
Bentley Maastricht is de officiële Bentley-dealer op het kruispunt van Nederland, België en Duitsland en werkt met ‘s-werelds meest 
begerenswaardige luxury performance auto’s. Bentley Maastricht is onderdeel van PGZ, waar onder andere ook Porsche Centrum 
Maastricht, Porsche Centrum Eindhoven en Energica Brabant onder vallen. We delen daarbij passie voor het merk en haar 
producten met onze klanten, voor wie een Bentley de ultieme uiting is van comfort, luxe, sportiviteit en individualiteit. Bij Bentley 
Maastricht zijn wij per direct op zoek naar een Service Adviseur Bentley.

De functie 
Jij bent iemand waarbij service hoog in het vaandel staat. Jij bent de schakel tussen de klanten en de werkplaats, en adviseert en 
ondersteunt klanten tijdens het volledige serviceproces. Hierin wil jij het allerbeste voor de klant en gaat graag op ontdekking om 
antwoorden te vinden op (technische) problemen. Jij werkt daarin niet alleen. Integendeel, je bent een teamspeler die goed 
communiceert en met samenwerking de kracht van heel PGZ in weet te zetten om verwachtingen van de klant te overtreffen.
Daarnaast zou het mooi zijn als je in bezit bent van minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Een MBO+/HBO werk- 
en denkniveau en een rijbewijs B is wel een vereiste voor de functie. En los daarvan ben je in bezit van een gezonde dosis humor!

Jouw verantwoordelijkheden:
• Zorgdragen voor de ultieme klantbeleving
• Het maken van afspraken, offertes en werkorders
• Planning van en controle houden over het werkproces
• Facturering
• Beheren garantieproces
• Contact onderhouden met onze klanten

Wat bieden wij? 
Een afwisselende, uitdagende en verantwoordelijke baan bij Bentley Maastricht, in een gezellig team en bij een bedrijf waar inzet en 
mening worden gewaardeerd. 

Daarbij hoort een passend salaris tussen € 2.600 en maximaal € 3.500 per maand op basis van 38 uur (a�ankelijk van je opleiding en 
ervaringen) met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?
Ben jij na het lezen van deze vacature overtuigd dat jij onze nieuwe collega bent? Solliciteer dan direct door in ieder geval je CV met 
motivatie te mailen naar: vacatures@pgz.nl  

Wil jij alvast een kijkje in PGZ en haar collega’s? Kijk dan dit filmpje: https://youtu.be/0pL50IN-t9E 

Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen. 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature: Service Adviseur (Bentley Maastricht, 40 uur) 
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