
 

 

We zijn per direct op zoek naar een 

Medewerker Klant Contact Center 

24-40 uur per week 

In Amsterdam parkeer je digitaal: door het opgeven van je kenteken bij een van de 

automaten, of met een app. Ook de controle gebeurt digitaal: onze scanauto’s registeren of 

er voor het voertuig parkeerbelasting is betaald. 

Egis Parking Services (EPS) speelt in dit proces een belangrijke rol. Wij beheren de 

parkeerautomaten, houden toezicht met onze scanauto’s op de betaling van 

parkeerbelasting, behandelen de bezwaren en verzorgen vergunningen. 

Wij zijn een digitale dienstverlener, wij richten ons in de toekomst ook op het leveren van 

andere toezichts- en handhavingsdiensten in de publieke ruimte: Leefbaarheid door 

Innovatie! Betrokken, klantgericht en toonaangevend zijn daarbij onze kernwaarden. 

Voor onze afdeling Customer Service Centre zoeken we een Medewerker Klant Contact 

Center.  

Wat ga jij doen? 

Als Medewerker Klant Contact Center ben jij ons visitekaartje en de schakel tussen de 

gemeente en de burger van Amsterdam/Weesp/Diemen. Samen met je collega’s zorg je dat 

iedere burger, die contact met ons opneemt uitstekend geholpen wordt. Naast de juiste 

oplossing, bied jij ook nog eens een warm welkom en een vertrouwd gevoel. Je komt in een 

team waarbij samenwerken, persoonlijke bijdrage, aandacht, en persoonlijke ontwikkeling 

centraal staan.  

Waar ga je werken?  

Je werkt namens de gemeente Amsterdam of de gemeente Diemen bij een organisatie die 

oplossingen biedt voor het parkeerbeheer in die gemeente. Zo verschaffen wij informatie 

over parkeren in de gemeente, maar zijn ook verantwoordelijk voor de uitgifte, beheer en 

controle van parkeervergunningen. Daarnaast beheren wij alle parkeerautomaten in de 

gemeente en behandelen binnenkomende bezwaren, Kortom, een bedrijf dat verschillende 

facetten omtrent het parkeerbeleid in de gemeente in beheer heeft.  

Wie ben jij?  

Ben jij bereid net dat extra stapje te zetten voor de burger waardoor de burger ophangt met 

een lach? Krijg jij energie van gesprekken waarbij de burger met een tevreden gevoel het 

gesprek met ons afrondt? Weet jij hoe je aan de telefoon een bijdrage kunt leveren aan het 

verbeteren van de manier hoe de burger het contact met onze organisatie ervaart? Denk jij 

graag mee aan verbeterpunten binnen ons team en onze organisatie? Dan zijn wij op zoek 

naar jou!  

 



 

 

Wat we van jou verwachten? 

 MBO 4 werk- en denkniveau. 
 Een goede beheersing van de Nederlandse taal; zowel in woord als geschrift. 

 Goede kennis van de Engelse taal (mondeling). 
 Werkervaring in een soortgelijke functie (met aantoonbaar succes). 
 Een enthousiaste, flexibele en positieve instelling. 
 Het zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 

 Op korte termijn beschikbaar. 

 

Wij bieden jou: 

Een inwerktraject van twee weken, waarmee je voldoende handvatten hebt om een 

succesvolle start te maken. Een loopbaan in een innovatieve en groeiende organisatie, 

waarbij je in een prettige, diverse en informele omgeving komt te werken met de 

mogelijkheid je te ontwikkelen door middel van training en scholing en wij bieden goede 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Ben jij geïnteresseerd? Voor informatie of om te solliciteren kun je contact opnemen 

met onze HR afdeling via hrm@egisparkingservices.nl. 
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