
Vacature: Gastheer/Gastvrouw (Porsche Centrum Eindhoven), zaterdag
Porsche Centrum Maastricht is de officiële Porsche dealer van regio Limburg. Hier komen passie, persoonlijkheid en kwaliteit samen. 
Porsche Centrum Maastricht is onderdeel van PGZ, waar ook Porsche Centrum Eindhoven, Bentley Maastricht, Jaguar Land Rover Maastricht, 
Energica Brabant en ProTech Midden-Brabant onder vallen. Bij Porsche Centrum Eindhoven zijn wij per direct op zoek naar een Gastvrouw/Gastheer 
voor de zaterdagen en invalmogelijkheden tijdens de vakantieperiodes

De functie
Jij bent de spin in het web en hospitality is een van jouw sterkste kwaliteiten. Je werkt graag in een dynamische omgeving en kan snel schakelen. Jij 
draagt zorg voor een perfecte eerste indruk en bent de verbinding tussen de klanten en alle afdelingen binnen PGZ. Daarbij weet jij dat 
communicatie de sleutel is om alles perfect te laten verlopen. Jij bent hierin natuurlijk niet alleen. Je werkt in een ambitieus team waarmee jullie 
samen de verwachtingen van de klanten altijd weten te overtreffen. 

Verder ben je in het bezit van:

 • MBO werk- en denkniveau
 • Een gezonde dosis humor
 • Een rijbewijs B

Wat worden jouw verantwoordelijkheden?

 • Op professionele en vriendelijke wijze verwelkomen van de gasten voor de showroom en werkplaats
 • In goede banen leiden van het inkomende telefoonverkeer
 • Ondersteunen van de afdeling verkoop en de werkplaatsreceptie
 • Verantwoordelijk zijn voor het sleutelbeheer en de ritregistratie
 • Regelmatig ondersteunen bij evenementen

Wat bieden wij?
Een afwisselende, uitdagende en verantwoordelijke baan bij Porsche Centrum Eindhoven (Oirschot), in een gezellig team en bij een bedrijf waar 
inzet en mening worden gewaardeerd. Daarbij hoort een passend salaris 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  

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




