Vacature: Verkoopadviseur (m/v 40 uur) regio Hoorn/Purmerend
Ben jij een sociale verkoopadviseur met een proactieve houding 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 adviseert de klant bij de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto. Hoe pak jij dit aan? Je houdt je bezig
met online en offline showroomwerkzaamheden en volgt on- en offline leads actief op m.b.v. DMS en
programma’s als Calldrip. De klant staat centraal, dus jij zorgt voor maximale klanttevredenheid door serviceoplossings- en klantgericht te denken en te werken.
Wat vragen wij van jou?
Met mensen werken is jouw passie, je bent een echt “mensen-mens” met een representatieve en enthousiaste
houding. Je bent proactief en je hebt een strakke focus op zaken waar jij invloed op hebt. Je werkt samen met
je collega’s op verschillende afdelingen, het is daarom van belang dat je een teamplayer bent.
Wat bieden wij?
Je komt te werken in een gezellige werkomgeving met leuke collega’s. Wij bieden begeleiding naar een
zelfstandig commerciële functie met een prima 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 verkoopadviseur meebouwen aan de toekomst van Autogroep Ursem Barten? Solliciteer dan
direct! Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar Riepke Hollander via riepke@ursembarten.nl.

