Wegens groei in de bedrijfswagenverkoop zijn wij op zoek naar een
authentieke bedrijfswagenverkoper.
Wat ga je doen.
Je bent mede verantwoordelijk voor de verkoop van nieuwe en gebruikte Bedrijfswagens en het
taxeren en inruilen van bedrijfswagens.
Je onderhoudt alle contactmomenten met relaties uit binnen en buitenland.
Je bent op de hoogte van actuele modelspecificaties, prijzen en ontwikkelingen in de markt.
Door een klantgerichte instelling weet je de wensen van je klanten en prospects te vertalen in een
maatwerkoplossing op het gebied van bedrijfswagens.
Naast uitgebreid advies over producten, inrichtingen en carrosserieaanpassingen adviseer je over
leasing, en financiering.
Je draagt zorg voor alle verkoop-administratieve zaken.
In deze functie ben je met name binnen in de bedrijfswagenshowroom werkzaam.
Je zorgt voor een professionele presentatie van onze producten, zowel in de showroom als op
internet.
Je onderhoudt contacten met onze klanten en waarborgt de planning van de af te leveren auto’s.
Profiel Bedrijfswagen verkoper
Wij zoeken een ambitieuze en enthousiaste bedrijfswagenverkoper.
Je beschikt minimaal over een MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur autobranche gerelateerd.
Je bent woonachtig in de regio en in het bezit van een rijbewijs B.
Een technisch commerciële achtergrond is een pré.
Je staat garant voor een flinke dosis overtuigingskracht met uitstekende communicatieve
vaardigheden.
Kennis van de markt en een zakelijk netwerk is een pré
Je bent resultaatgericht, enthousiast en een echte teamplayer die zich thuis voelt in Bedrijfswagens.
Goede beheersing Duitse en Engelse talen in woord en geschrift is een pré.
Het betreft een fulltime functie.
Aanbod
Lenferink Auto’s biedt een afwisselende, verantwoordelijke functie binnen een plezierige
werkomgeving waar verdere ontwikkeling voorop staat. Deze functie biedt volop uitdagingen voor de
toekomst. Behalve een passend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij je
een prettige werksfeer in een enthousiast bedrijfswagenteam.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Kiers 0546-639639
U kunt uw sollicitatie sturen naar het info@lenferink.nl
De sluitingsdatum voor deze vacature is 21 maart a.s.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

