
65plus Klantspecialist Ray

De dag van...



Eerst even
voorstellen!

Ray Maijnard
Klantspecialist 65plus
Bij 65plus sinds november 2021
Achtergrond: 22 jaar ervaring in
de uitzendbranche in diverse
functies

#lifeofanaccountmanager #werkenbij65plus

Ray's collega worden?
Ontdek de mogelijkheden op
www.werkenbij65plus.nl

"Ik ben trots op de
positieve geluiden over
onze 65-plussers."



Ik zit op tijd in de auto richting ons
kantoor vlakbij Utrecht. Er staat veel
leuks op de planning van vandaag!

7.40

8.45

collega's en start ik de dag, uiteraard met een
kop koffie. In mijn geval betekent dat mijn
mailbox bijwerken en wat telefoontjes plegen.

Eenmaal aangekomen op
kantoor, praat ik even bij met 



12.45

10.15
Dan staat er een
klantbezoek op de
planning. Met een
lekkernij ga ik langs bij
een van onze vaste
klanten voor een
evaluatie en maak ik een
praatje met de
uitzendkrachten.

bezoek direct in ons CRM-systeem, Salesforce, en geef
ik wat essentiële informatie aan mijn collega's door.

Als ik weer terug ben op kantoor,
verwerk ik mijn bevindingen van het

13.00
Het is lunchtijd!



15.30
en kom ik collega Irvin tegen. Met 
een frisse blik ga ik weer aan de slag
met de laatste taken van vandaag.

13.45
Na de lunch ga ik weer achter 
mijn bureau zitten: een werk-
overleg nieuwe stijl! Met mijn 
collega's Lisa, Kaylee en Kevin 
bespreken we de status van allerlei projecten.
Altijd goed om op deze manier op de hoogte
te blijven. Er komen flink wat to do's uit het
overleg, dus ik maak meteen een planning. 

Na de meeting ga ik
even de benen strekken 



"De diversiteit is precies wat ik zo leuk vind. Niet
alleen de taken zijn divers, maar ook de
opdrachtgevers. Van bandenleveranciers tot een
klantcontactcentrum en van een kinderopvang
tot een luxe lampenmerk: je komt op de meest
interessante werklocaties."

Een lekker diverse dag, Ray! 
Wat vind je het leukst aan je werk?

Ook onderdeel van 65plus worden?
HR Manager Jelle Kuijs komt graag met 
je in contact!

Ga naar www.werkenbij65plus.nl of
stuur een mail naar sollicitatie@65plus.nl


