
 

 

 
 
 
 
 

GEZOCHT: Technical Support Agent (40 uur) 
 
 
Bij Boekuwzending.com helpen wij onze klanten met het versturen van pakketten wereldwijd en 
pallets binnen Europa. We werken met een jong, gedreven en enthousiast team. Wij zijn sterk 
groeiend en daarom zijn we op zoek naar jou om ons team te komen versterken! 
 
 
Wat ga je doen 
Als Technical Support Agent maak je deel uit van het Customer Succes team. In deze rol ben je 
verantwoordelijk voor het (telefonische) klantencontact met als doel de integratie en het gebruik 
van Boekuwzending te optimaliseren. Boekuwzending gelooft sterk in haar eigen mensen, 
daarom stimuleren wij je om het beste uit jezelf te halen en je altijd te blijven ontwikkelen. 
 
Wat houdt deze functie in 

• Je bent verantwoordelijk voor de eerste- en tweedelijns support, je staat onze klanten 
telefonisch te woord, beantwoordt de e-mails en tevens maak je tickets aan voor ons 
development team. 

• In deze rol ondersteun je meer dan 1500 klanten bij het gebruik van het Boekuwzending 
platform met als doel de grootste glimlach te bezorgen. 

• Je draagt bij aan de verbetering van de B2B-klantprocessen en het optimaliseren van de 
Q&A. 

• Je draagt ook bij aan de klanttevredenheid en brengt dit elke dag naar een hoger niveau. 
• Verantwoordelijk voor een goede samenwerking met directe collega's op alle niveaus, 

continue verbetering en prestatiemanagement. 
 
Welke skills breng je mee 

• Ervaring met (complexe) probleemoplossingen en escalaties. 
• Een basiskennis van REST API, XML, JSON. 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als 

schriftelijk. 
• Minimaal 1 tot 3 jaar ervaring als Support Engineer in een B2B-, software- of e-

commerce-organisatie. 
 
Het belangrijkste is dat je net zo ambitieus bent als wij. We houden van mensen met een open 
en sociale houding die bereid zijn om af en toe (letterlijk) de mouwen op te stropen, want voor 
hard werken lopen we niet weg bij Boekuwzending.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wat mag je van ons verwachten? 

- Een super leuke werkplek op ons hoofdkantoor in Rijsenhout 
- Gezellige collega’s die jou gaan helpen en inwerken 
- Regelmatig een uitje, een borrel en een sportieve activiteit. 
- Een laptop van de zaak 
- Voldoende doorgroeimogelijkheden binnen ons mooie bedrijf. 

 
Enthousiast? Stuur je CV met motivatie en een korte omschrijving van jezelf naar mailadres: 
margreetbalder@boekuwzending.com.  
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