VERKOPER-AANKOPER VOERTUIGEN (M/V)
Heb je interesse in auto’s en ben je commercieel ingesteld?
Koop en verkoop jij elk voertuig aan de beste prijs?
Dan is dit de ideale baan voor jou!
ZO ZIET JE DAG ER UIT
Met ons Rent-team bezorgen we het ideale voertuig aan elke klant!
Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en aankoop van voertuigen in ons wagenpark.
Je onderhandelt met klanten en werkt samen met andere autohandelaars voor de verkoop
van de voertuigen.
Je gaat op een commerciële manier leveranciers benaderen op gebied van prijs, kwaliteit,
levertijd, betalingsvoorwaarden, certificaten,...
Je volgt de concurrentie op de markt op met betrekking tot prijs en gamma.
In samenspraak met de verantwoordelijken neem je de gepaste acties.
Je staat in voor het beheren en permanent up-to-date houden van de technische
documentatie.
Je promoot onze voertuigen via online verkoopskanalen en geeft hiervoor de correct info in
(vb. foto’s, kilometerstand, opties,…).
DIT BEN JIJ
Een commercieel bediende die voldoet aan deze vereisten of bereid is hierin te groeien:
- Je hebt een bachelordiploma (vb. in automotive management) en hebt relevante
werkervaring.
- Je bent communicatief ingesteld en hebt een goede kennis Nederlands en Frans.
- Je bent besluitvaardig, service minded en hebt een commerciële ingesteldheid.
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- Je bent flexibel, kan projectmatig bepaalde focussen leggen en hebt de nodige
verantwoordelijkheidszin.
- Je steekt graag ook eens je handen uit je mouwen en bent een echte teamplayer.
- Je bent kritisch ingesteld en hebt oog voor een goede kwaliteit.
- Je bent analytisch ingesteld waardoor je ordelijk en nauwkeurig te werk gaat.
- Je kan vlot werken met computerprogramma’s.

DIT BIEDEN WE JE AAN
- Een boeiende job in een bloeiend bedrijf met familiaal karakter.
- Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving.
- Een gevarieerd takenpakket en ruimte voor autonomie.
- De kans om je talent verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen.
- Een aantrekkelijk salarispakket volgens ervaring en opleiding, aangevuld met extralegale
voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering.
- Indiensttreding kan op korte termijn dankzij onze vlotte selectieprocedure.
- Plaats tewerkstelling: Anzegem (regio Waregem - Oudenaarde - Kortrijk).

OVER ONS BEDRIJF
Delrue Rent (www.delruerent.be) zorgt al meer dan 10 jaar voor een allesomvattende
oplossing voor elk vervoersprobleem. Ons team staat steeds paraat met expertise en een
professionele aanpak. Ons aanbod bestaat uit meer dan 600 personenwagens,
bestelwagens, minibusjes en vrachtwagens.
Net als onze voertuigen staan ook wij niet stil en zijn we continu bezig met ons aanbod uit te
breiden. Wij hebben steeds de recentste modellen ter beschikking. Daarnaast wordt ons
assortiment aangevuld met speciale types. Zo kunnen klanten bij ons ook terecht voor
elektrische wagens, koelwagens, aanhangwagens, CNG-wagens en zelfs meubelliften.
Delrue Rent maakt deel uit van Delrue Group (www.delruegroup.be).

INFO
Twijfel je of deze vacature echt iets is voor jou? Heb je nog vragen?
Contacteer Lynn, onze recruitment advisor, op 056/68.70.00.

INTERESSE?
Mail je CV en motivatie naar vacatures@delruegroup.be.
CONNECT WITH US
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