De iPhonedokter zoekt collega’s en
winkeluitbaters (alle grote steden) !
Droomt u er al lang van zelfstandig te zijn, heeft u nog geen
specialiteit en/of bent u bang voor de risico’s en investering?
Of wil u gewoon van thuis uit werken ?
De iPhonedokter kan wel eens de oplossing zijn voor u!
Mail ons op : info@iphonedokter.eu

Wie zoeken we?









Een Handig en zeer nauwgezette ingesteldheid, alleen de perfectie is goed genoeg.
Niet bang zijn om 7/7 klaar te staan voor onze klanten.
In de buurt van alle grote steden in België en Nederland.
Enig organisatorisch vermogen.
Bereid zijn bij te leren.
Goed analytisch vermogen
U werkt in onderaanneming voor ons (of uurcontract in NL)
Bent u niet zelfstandige? Geen probleem, we begeleiden u van A tot Z. Mensen in bijberoep
zijn ook welkom.

Wat bieden we?











Een zeer goede verloning !
Grondige opleiding door de oprichter van De iPhonedokter , met ruime ervaring in
elektronica en telecom herstellingen.
U werkt van thuis uit.
De iPhonedokter levert alle (originele) onderdelen netjes bij u thuis.
Boekingen gebeuren via 1 gemeenschappelijke website www.iphonedokter.eu , dus geen
kosten en onderhoud voor u.
Complete vrijheid en flexibiliteit in werkuren.
U krijgt een verwelkoming pakket met alle gereedschappen en tools die u nodig heeft om te
starten.
Bij moeilijke herstellingen staat u er niet alleen voor en kan u steeds bij ons terecht voor
raad en daad.
Geen facturatie, inkoop of verkoop, alle administratieve rompslomp is voor ons.
Hersteld u liever GPS/Laptop’ s of andere elektronica dan kan u dit steeds voorstellen aan
ons en zetten we het mee op de site .

Waarom?







Wij willen al onze klanten kunnen bedienen in de buurt van hun woning/bedrijf.
Wij willen al onze klanten de hoogste kwaliteitsgarantie aanbieden. Veel te vaak krijgen we
klanten die bij “collega’s” zijn geweest en een toestel afgeven waar nog meer defecten aan
zijn dan voorheen.
De markt zit vol met copy onderdelen , deze kosten veel minder maar zorgen ook voor veel
problemen. We willen dat elk toestel goede onderdelen krijgt en vooral de fabrieksgarantie
behouden blijft.
Wij willen graag de minder ervaren starters , de finesse en perfectionisme aanleren die nodig
is voor onze klanten tevreden te stellen.

