
ZOEKT EEN
JUNIOR VERKOOPADVISEUR (M/V)
Autobedrĳf Thur is ruim 90 jaar een vertrouwd autobedrĳf in de regio.
Voor de ondersteuning van ons verkoopteam zĳn wĳ op zoek naar een junior verkoopadviseur.

WORD JĲ ENTHOUSIAST VAN DEZE MOOIE KANS?
SOLLICITEER NU!

Stuur je motivatie en je cv naar:
Niels Hoekstra
e-mail: niels@thur.nl

Autobedrĳf Thur Genderen BV
Kelderstraat 17
4265 HG Genderen

FUNCTIE-EISEN

DE VACATURE
Voor onze A-merken Volkswagen, SEAT en
Volkswagen Bedrĳfswagens zĳn wĳ op zoek naar
een energieke junior verkoopadviseur, die van
auto’s houdt, maar nog meer van een goed
gesprek hierover met de klant. De klant is
immers geen verkoopresultaat, maar een relatie.

ONZE KLANTEN
RĲDEN ÓM VOOR DIE
PERFECTE SERVICE
EN PERSOONLĲKE
SFEER

• Je bent bereid om verkoop
ondersteunende werkzaamheden te
verrichten.

• Je streeft naar een perfecte (online)
presentatie van zowel de vestiging, als de
aanwezige auto’s.

• Je hebt als doel om jouw klanten volledig
tevreden te stellen en jouw collega’s te
ondersteunen in hun dagelĳkse
werkzaamheden.

• Je hebt goede contactuele
eigenschappen, zowel mondeling als
schriftelĳk.

• Je bent goed thuis in de digitale wereld.

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden
• Een marktconform salaris, passend

bĳ jouw ervaring en leeftĳd

• Een auto van de zaak

• Een prettige werksfeer, passend bĳ
een familiebedrĳf

• Begeleiding en coaching

• Opleidingen en cursussen om het
verkoop vak optimaal te leren en
persoonlĳk te groeien.

Kennis maken met ons? Ga naar www.thur.nl

Bedrĳfsprofiel
Met ruim 90 jaar ervaring is
Autobedrĳf Thur dealer van de merken
Volkswagen, SEAT en Volkswagen
Bedrĳfswagens en Skoda Service. We
combineren de allerlaatste technieken
met de vertrouwdheid van een echt
familiebedrĳf. We werken samen in
een hecht team van 30 medewerkers
waarbĳ er korte lĳnen zĳn en
eenvoudig kan worden overlegd met,
en worden geleerd van elkaar.

Wat verwachten we van jou?
Je hebt passie voor je vak en wil alles doen om
jouw klanten tevreden te stellen. Wĳ zoeken een
junior verkoper die het team ondersteunt en wil
leren om zich het verkoopvak eigen te maken.
Denk hierbĳ aan klanten ontvangen in de
showroom, het aankooptraject van onze klant
begeleiden en auto’s afleveren. Daarnaast ben je
goed thuis in de online wereld en draag je zorg
voor een perfecte (digitale) presentatie van de
vestiging en auto’s.

Ben jĳ iemand die het vak wil leren bĳ het meest verkochte merk van Nederland?

Service


