
 

                                                                                                                                                         

 

Junior verkoopadviseur 
           (weekendhulp 16 uur)                                        

Wat ga je doen? 

Als junior verkoopadviseur (weekendhulp) ga je zelfstandig auto’s verkopen op onze vestiging in 
Oss. Dit kan eventueel ook in combinatie met een stagedag op vrijdag. Daarnaast verkoop je 
aanverwante mobiliteitszaken waaronder o.a. financieringen en verzekeringen. Binnen ons team 
ben je ter ondersteuning / verantwoordelijk voor het behalen van ambitieuze verkoopdoelen voor 
zowel nieuwe als gebruikte auto’s. Je denkt mee in commerciële kansen om onze marktpositie te 
verstevigen. Kortom; verkopen is jouw passie! In deze functie word je verantwoordelijk voor o.a. 
de volgende taken; 

• (Mede) verantwoordelijk voor de verkoop van auto’s; 
• Inrichten fysieke en digitale showroom; 
• Behandelen van het ordertraject;  
• Afleveren van verkochte auto’s; 
• Verwerken van verkoopdossiers; 
• Je onderhoudt het contact met de klanten, een tevreden klant is jouw succes; 
• Je bent (eerste) aanspreekpunt voor vragen en wensen van bestaande en nieuwe 

klanten; 
• Je benadert klanten pro-actief, doet telefonische opvolging en maakt hierbij gebruik van 

diverse moderne digitale kanalen; 
• Je zorgt voor een correcte en klantvriendelijke afhandeling van telefoon-, chat- en  

e-mail correspondentie en zorgt ervoor dat je bereikbaar bent voor klanten; 
• Je informeert klanten over de voortgang van de order en samen met jouw collega’s 

voorzie je de klanten doorlopend van actuele en correcte informatie. 

Wat verwachten we van jou? 

• Je vindt het leuk om zowel zelfstandig als in teamverband te werken; 

• Jouw persoonlijkheid kenmerkt zich voorts als klantgericht, enthousiast, ondernemend, 
gedreven, pro-actief; 

• Affiniteit met auto’s, mensenkennis en oog voor de klant; 
• Je beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau en bent in het bezit van rijbewijs B; 
• Goede kennis van het Officepakket zoals Excel, Word, Outlook; 
• Bij voorkeur studerende aan een Automotive opleiding, bijvoorbeeld  

IVA (geen must); 
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden; 
• Je draagt zorg voor een correcte vastlegging van gegevens in de systemen,  

werkt accuraat en resultaatgericht; 
• Je bent beschikbaar op vrijdag, zaterdag (en vakanties) en woonachtig in de omgeving 

van Oss. 

 



 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 Wat bieden wij? 

• Veel vrijheid en eigen initiatief; 
• Ontwikkeling staat voorop; 

• Een baan bij een jong, ambitieus en snelgroeiend bedrijf; 
• Vergroten van het grootste shortleasebedrijf van Nederland; 
• Afwisselend en uitdagend werk; 
• Een plezierige werksfeer met leuke collega’s;  
• Een marktconform salaris. 

 
 

Kortom: een afwisselende functie in een dynamische, informele werkomgeving met 
volop kansen! 

Heb je interesse? Wij nodigen je van harte uit te solliciteren.  
Solliciteer via de website of stuur je motivatie en CV naar: 

info@eurocars.nl 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


