
VERKOOP ADVISEUR
Ter uitbreiding van ons team:

Functieomschrijving
Ter uitbreiding ons verkoopteam zijn wij per direct op zoek 
naar een zelfstandig verkoopadviseur voor de verkoop van 
jonge gebruikte premium auto’s.

Jij bent
Een commerciële topper, een (onder)handelaar, een 
autoliefhebber en iemand die weet hoe de autobranche in 
elkaar zit. En je begrijpt als geen ander wat de behoefte is 
van onze (potentiele) klanten.

Maar vooral iemand die dagelijks met een glimlach naar 
zijn werk komt en zijn of haar enthousiasme deelt met de 
collega’s. 

Bij ons
•  Verkoop je aan zowel particuliere als zakelijke klanten.
•  Gaan wij voor een persoonlijke benadering van de klant,  
•  Is een auto-aflevering een feestje en nazorg belangrijk.
•  Werken we in een klein ambiteieus team, met korte  
    lijnen tussen sales, aftersales en directie.

De werkzaamheden
•  Snelle opvolging van online leads. 
•  Verzorgen van een aantrekkkelijke presentatie van de 
    voorraad zowel digitaal als in de showroom.
•  Nakomen en vastleggen van afspraken en volgen van    
    interne procedures. 

Onze vereisten
•  Afgeronde MBO- of HBO opleiding.
•  Aantoonbare ervaring in de autobranche.
•  Klant- en servicegerichte instelling.
•  Sociaal en/of zakelijk netwerk in de regio.
•  Woonachtig in regio Zeeland of op redelijke afstand.
•  Flexibele instelling.

Wat bieden we
Je bent verzekerd van een afwisselende functie in een 
nieuwe showroom, met mooie en goede producten om te 
verkopen. Een salaris en goede secundaire arbeidsvoor-
waarden passend bij je werkervaring. En wordt verder 
(door-)ontwikkelen gestimuleerd. 

Waarom werken bij AutoVentura?
Werken bij AutoVentura betekent werken bij een jong 
bedrijf dat volop in ontwikkeling is.

We hebben een enthousiast team, met een informele 
sfeer en korte communicatielijnen. We staan voor elkaar 
klaar en hebben plezier in het werken met elkaar én de 
mooie auto’s die in de showroom staan en voor onderhoud 
komen. Dit enthousiasme dragen we over op onze klan-
ten, die vaak net als ons óók autoliefhebber zijn.

Belangstelling?
Mail dan je motivatie en cv naar: 
personeelszaken@autoventura.nl

Audi - BMW - Jaguar - Land Rover - Mercedes - MINI - Porsche - Volvo


