
Vacature: Verkoopleider (40 uur) regio Amsterdam 

Kan jij leiding geven aan teams op meerdere filialen terwijl je zelf actief mee verkoopt en wil je aan de slag met 

de merken Hyundai, Mitsubishi en Nissan bij dé dealer van Noord-Holland? Dan zoeken wij jou! 

Wat ga je doen? 

Jij geeft leiding aan verschillende teams op meerdere locaties, waarbij je ervoor zorgt dat ons DNA met 

bijbehorende aanpak wordt uitgedragen naar de klant. Je doet zelf ook actief mee aan het verkopen van 

nieuwe en gebruikte auto’s binnen en buiten de showroom. Je vormt een team met de andere verkoopleiders  

binnen het bedrijf waar je periodiek mee zal afstemmen. 

Wat vragen wij van jou? 

Je hebt de benodigde ervaring opgedaan in de automotive branche om succesvol leiding te kunnen geven aan 

teams van verkoopadviseurs. Je bent een echte teamplayer die commercieel is ingesteld met een scherpe focus 

op het team en de doelen die behaald moeten worden. Je durft eigen beslissingen te nemen binnen de 

gestelde kaders. Het is van belang dat je gemotiveerd bent, en je teams motiveert om de vastgestelde targets 

te behalen in aantallen, maar zeker ook in kwaliteit. 

Wat bieden wij? 

Je komt te werken in een gezellige werkomgeving met leuke collega’s. Wij bieden begeleiding en training waar 

nodig is en een marktconform salaris. Daarnaast krijg je een auto van de zaak. 

Over ons 

Autogroep Ursem Barten is ontstaan uit een samenvoeging van twee familiebedrijven. Wij zijn groot geworden 

door klein te blijven. Service en klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel en met 14 locaties in 

Noord-Holland zijn wij altijd om de hoek. Met onze drie sterke Aziatische merken – Hyundai, Nissan en 

Mitsubishi – vergroenen wij het Nederlands wagenpark drastisch. Duurzaamheid en innovatie staan bij ons dan 

ook centraal (duurzaamste autobedrijf van Nederland). 

Men kan bij Autogroep Ursem Barten terecht voor zowel nieuwe als gebruikte auto’s, onderhoud en 

schadeherstel van alle merken en autoleasing. Kortom, wij hebben alle mobiliteitsoplossingen in huis. 

 

Wil jij als verkoopleider meebouwen aan de toekomst van Autogroep Ursem Barten? Solliciteer dan direct! 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar Riepke Hollander via riepke@ursembarten.nl. 

 


