
TEAMLEIDER AFTERSALES
Vacature:

AutoVentura is ter uitbreiding en versterking van ons 
team dringend op zoek naar een teamleider aftersales.

Functieomschrijving
Als teamleider Aftersales ben je direct verantwoordelijk 
voor de efficiëntie van de werkplaats. Daarvoor ben je 
leidinggevend aan het team en bewaak je voortgang, 
productivitieit en klanttevredenheid. Je werkt in een 
gezellig klein team met ca. 25 collega’s en hebt direct 
contact met klanten en leveranciers.

In deze functie ben je o.a :
•  Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alle 
    werkplaatsactiviteiten. 
•  Leidinggevend aan de autotechniekers
•  Onderhouden van externe contacten en relaties.
•  Organisatiedoelstellingen naar concrete 
    doelstellingen de collega’s vertalen.
•  Bewaak je de voortgang en de uitvoering van de 
    werkzaamheden, ziet toe op uitvoering conform 
    gemaakte afspraken, bedrijfsprocedures en eisen 
    m.b.t. arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.
•  Bewaak en controleer je de productiviteit, de klantte-
    vredenheid, stelt bij waar nodig en voert verbeterin-
    gen door.
•  Rapporteer je over effectiviteit, kwaliteit, productiviteit 
    en (verbeter)mogelijkheden in het teamoverleg.
•  Bewaak je de kwaliteit van de staat van de werk-
    plaats, magazijn, opslag en wasstraat.

Wat bieden wij jou:
•  Een zeer aantrekkelijke, uitdagende en afwisselende job.
•  Een bij de functie passend salaris en arbeidsvoorwaarden.
•  Veel vrijheid in handelen en doen.
•  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
•  24 vakantiedagen op jaarbasis, pensioenregeling, 8%     
     vakantiegeld.
•  Trainingen en workshops.

Wat vragen wij van jou:
•  Minimaal 4 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie
•  Grote affiniteit met de autobranche.
•  Werk en denkniveau op MBO/HBO.
•  Gevoel voor commercie, techniek en humor.
•  Professionele gedreven en stressbestendig.
•  Klant en resultaatgericht.
•  Woonachtig in Zeeland of directe omgeving.

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 klanten, die vaak net als ons óók auto-
liefhebber zijn.

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

Een psychologische test maakt deel uit van de sollicitatieproce-
dure.
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