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Omschrijving 
 

P.A.Recruitment is een rekruteringskantoor gespecialiseerd in Sales & Marketing -,HR 
,Administration, -& HSEQ profielen en voor één van onze partners zoeken wij een 
Sales Advisor. 

 
Als verdeler van Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen bedrijfswagens hebben ze 
voor elke behoefte een antwoord. Met een eigen carrosserieafdeling waar ze alle merken 
behandelen is hun dienstenpakket compleet. Zij bieden “op-maat” oplossingen voor particulieren 
en bedrijven, waarbij ze willen uitgroeien tot een referentiearea in Oost-Vlaanderen. 

 

 

Verantwoordelijkheden 
 

Bij onze partner staat de klant centraal. Je focus ligt op actieve verkoop en op het afsluiten van 

een verkoopsgesprek in een concrete bestelling. Je peilt naar de behoeften van klanten en 

maakt een offerte in lijn van deze noden. Hierbij heb je oog voor klantentevredenheid. Daarnaast 

verkoop je waar nodig financieringen, accessoires en onderhoudscontracten, zorg je voor een 

onberispelijke uitstraling van de showroom en doe je de nodige opvolging en administratie. 

 
 
 
 

Profiel 
 

 Een eerste commerciële ervaring in de autoverkoop.
 Je bent stipt in het telefonisch opvolgen van leads en offertes.
 Je hebt minstens een diploma algemeen secundair onderwijs.
 Je bent klantvriendelijk, sociaalvaardig, oplossingsgericht en bouwt aan langetermijnrelaties.
 Je werkt voortdurend aan je eigen netwerk.
 Flexibele ingesteldheid naar werkuren toe.
 Zaterdagwerk en salonweekends zijn een must.


 Je blinkt uit in empathie en vriendelijkheid, dat merk je op het eerste zicht. Je bent creatief en 

neemt initiatief.
 Een communicatieve teamplayer die gaat voor het groepsresultaat.
 Oog voor orde en detail in zijn/haar administratie.
 Taalvaardig in het Nederlands, Frans en Engels. Notie van Duits is een pluspunt. 



 

Aanbod 
 

 Tewerkstelling in een groeiend familiebedrijf.
 Een boeiende werkomgeving met een collegiale sfeer.


 Een aantrekkelijke verloning in functie van prestaties, aangevuld met 

extralegale voordelen.
 De mogelijkheid om je talenten maximaal te ontwikkelen.
 Interne vorming aangevuld met gecertifieerde opleidingen.

 
 
 
 

 

Solliciteer nu 
 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 
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