
W I J  Z I J N  O P
Z O E K  N A A R  J O U !



V E R K O O P A D V I S E U R  
N L / F R  

Regio Vlaams Brabant,
Antwerpen en Brussel

Om ons team te versterken zoeken we een
professionele verkoper, regio Brussel, Antwerpen en

Vlaams Brabant. Je verwelkomt elke klant in onze
showroom. Je analyseert en luistert naar de

behoeftes van de klant. 
 

Je organiseert een proefrit en maakt een prijsofferte
op maat. We streven naar lange termijnrelaties met

onze klanten. Je volgt je klantendossiers perfect op. Je
sluit ook het hele verkoopproces zelf af met je klant
door een goede uitleg te geven bij de levering van de

wagen.

STUUR JE CV NAAR
CHRIS@VILVOORDE.LEOPEETERS.BE



Onthalen van bezoekers in onze showroom
Luisteren en analyseren van behoeftes van de klant
Proefritten organiseren en offertes maken
Opvolgen van je verkoopadministratie
Zorgen voor de uitstraling van de showroom
Prospectie
Actief gebruik van sociale media in de uitoefening van je job
Uitleg geven bij de levering van de wagen

Je bent een geboren verkoper! Je kan goed luisteren en
inspelen op de noden van de klanten.
Je kan goed overweg met de computer
je hebt interesse in de autosector. Een eerste ervaring in de
automotive sector is een grote troef!
Je bent flexibel naar taken en uren toe. Je bent bereid tot
zaterdagwerk.
Je hebt een verzorgd voorkomen.
Je kan samenwerken met collega’s.
Perfect Nederlands- en Franstalig.

Een toffe voltijdse job!!
Vast loon gekoppeld aan prestaties
Je kan genieten van permanente opleidingen en bijscholingen.
Bedrijfswagen

 
Functie:

Uw profiel:

 
Het aanbod:

 
 
 



A U T O P O E T S E R
H A L F T I J D S

Aarschot

STUUR JE CV NAAR
JOELLE@AARSCHOT.LEOPEETERS.BE

Om ons team te halftijds te versterken zoeken we een
autopoetser, regio Aarschot. Je bent verantwoordelijk

voor het poetsen van zowel de nieuwe als
tweedehandswagens.

 
 



Oppoetsen van wagens; 
De wagens leveringsklaar maken; 

Je bent flexibel, dynamisch en nauwkeurig 
Je hebt een passie voor wagens
Klantgerichtheid
Zelfstandig werken
Zich kunnen aanpassen aan veranderende
omstandigheden (flexibiliteit)
Regels en afspraken nakomen
Resultaatgerichtheid
Omgaan met stress

Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden
De binnenkant en buitenkant van wagens schoonmaken en
accessoires monteren 
De wagens in de showroom schoonmaken 

 
Functieomschrijving

Er is geen specifieke opleiding vereist. 
Voor deze functie is het vooral belangrijk iedere dag
gemotiveerd aan de slag willen te gaan. 
Deze functie omvat verschillende en gevarieerde taken: 

Uw Profiel

Jobgerelateerde competenties

 


