
 

Commercieel Medewerker  

 

Wat ga je doen? 

Als Commercieel medewerker ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Samen met 

jouw collega’s bij Eurocars in Oss ben je tevens ondersteunend aan de binnen- buitendienst van 

de lease afdeling en sta je veel in contact met relaties en klanten. Je bent het visitekaartje van 

ons bedrijf en beschikt over een frisse kijk op optimale dienstverlening. In deze dynamische 

functie wordt je verantwoordelijk voor o.a. de volgende taken; 

 

 Je zorgt voor een correcte en klantvriendelijke afhandeling van telefoon en e-mail verkeer 
en ontvangt klanten in de showroom; 

 Het verwerken van in - en uitgifte van lease auto’s middels de inname app en verdere 
administratieve verwerking hiervan;  

 Het verrichten van verkoop gerelateerde administratieve zaken zoals: tenaamstellingen, 
vrijwaringen, verwerken van verkoopfacturen, kasopmaak en archivering; 

 Planningslijsten aanleveren met betrekking tot in te zetten voorraadauto’s; 

 Controlecheck aangaande uitgifte van auto’s (tenaamstelling, tank, schoonmaak, etc.). 

Wat verwachten we van jou? 

 Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau; 
 Je beschikt over uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden en hebt 

affiniteit met de automotive branche; 
 Je persoonlijkheid kenmerkt zich voorts als enthousiast, pro-actief, verbeteringsgericht, 

stressbestendig, zelfstandig en vindt het leuk om in een team te werken in een 
dynamische omgeving; 

 In het bezit van rijbewijs B; 
 Je beschikt over uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden; 
 Je draagt zorg voor een correcte vastlegging van gegevens in de systemen, werkt 

accuraat en resultaatgericht; 
 In het bezit van rijbewijs B; 
 Je bent woonachtig in de regio; 
 Je bent flexibel ingesteld en 40 uur per week beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Wat bieden wij? 

Binnen Eurocars bieden wij je een afwisselende, dynamische en verantwoordelijke functie in een 
plezierige werkomgeving. De opzet is kleinschalig en de lijnen zijn kort. Binnen de kaders van je 
functie krijg je voldoende verantwoordelijkheid.  

 
Kortom: een afwisselende functie in een dynamische, informele werkomgeving ! 

Heb je interesse? Wij nodigen je van harte uit te solliciteren. Stuur je motivatiebrief en CV naar: 
vacatures@dealerleasing.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling HR op 
telefoonnummer 088-7001818. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Aan het vrijblijvend 
voorstellen van kandidaten zonder opdracht kunnen dan ook geen rechten en/of verplichtingen 
worden ontleend.   

 


