
 
 
 
Stichting Kabelnet Veendam (SKV) is een lokale kabelstichting dat diensten als telefoon, televisie en 
internet aanbiedt, met circa 14.000 aansluitingen in en om Veendam. Sinds 1988 heeft SKV geheel op 
eigen kracht een uiterst modern netwerk ontwikkeld. SKV is uniek in Nederland en zeer aantrekkelijk 
voor haar inwoners. Daarin onderscheidt SKV zich van de andere providers in Nederland. Een 
stichting (dus zonder winstoogmerk) die een unieke klantrelatie onderhoudt met haar inwoners. De 
klant staat centraal. SKV is fysiek bereikbaar (klanten kunnen het kantoor binnenlopen en ze worden 
geholpen), de klanten/inwoners zijn goedkoper uit en profiteren van een groot zenderaanbod en 
hogere internetsnelheden. SKV wordt landelijk steeds meer gezien als voorbeeld.  
Voor deze unieke organisatie zoeken wij een:  
 

Medewerker Front- en backoffice (32 uur) 
 
SKV streeft naar een hoge mate van klantvriendelijkheid en klantgerichtheid. Dit is waarin SKV zich 
kan en wil onderscheiden van de grote providers. Als front- en backoffice medewerker zorg je -
samen met enkele collega’s- voor een juiste afhandeling van klantvragen. Je bent hierin het eerste 
aanspreekpunt. De vragen komen zowel telefonisch als per email binnen. Daarnaast heeft SKV een 
informatiebalie, waar klanten terecht kunnen met vragen. Je luistert goed naar de klant en zoekt 
naar een passende oplossing of antwoord. Ook ben je inzetbaar op onze (technische) helpdesk.  
 
De klantvragen zijn erg variërend van aard. Soms geef je informatie over de verschillende 
abonnementen en diensten. Een volgende klant wil informatie over het gebruik van een app en een 
andere klant vraagt om de email te installeren op een telefoon op tablet. Dan volgt er een klant bij 
wie het modem thuis niet online is. Snel schakelen is dan belangrijk, evenals technisch inzicht.  
 
Naast de klantvragen verricht je verschillende administratieve werkzaamheden (niet financieel). Je 
verwerkt bijvoorbeeld contractwijzigingen, verhuizingen en maakt afspraken voor een 
monteursbezoek. Ook verwerk je de technische wijzigingen voor wat betreft diensten. Je hebt 
hiervoor kennis en ervaring met Microsoft Office en affiniteit met verschillende applicaties.  
 
Vaardigheden/competenties 

- Teamsamenwerking; 
- MBO-4 werk- en denkniveau; 
- Affiniteit met techniek en telecommunicatie;   
- Klantgericht; 
- Inlevingsvermogen;  
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatie;  
- Affiniteit en binding met de regio Veendam.  

 
Wat biedt SKV 

- Functie binnen een unieke organisatie met een platte structuur en korte lijnen; 
- Gevarieerde functie voor minimaal een jaar;  
- Een functie waarbij je echt iets kan betekenen voor de gemeenschap van Veendam e.o.; 
- Flexibele arbeidsvoorwaarden binnen een hecht team. 

 
Mocht je vragen hebben over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Ilona Smalbil (Office 
Manager) of Bert Feiken (Algemeen Manager SKV) via mfb@skv.nl of via telefoonnummer 0598-
626417. De sluitingstermijn is gesteld op 31 juli 2020. Je motivatie met CV kun je sturen naar 
mfb@skv.nl. Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
 


