De chauffeur maakt het verschil! Wij zijn ervan overtuigd dat de beste trucks optimaal kunnen presteren met de best
opgeleide chauffeurs. De Driver Trainer maakt dit mogelijk met zijn of haar trainingen.

Als de grootste Volvo en Renault bedrijfswagendealer van Nederland met 11 vestigingen in de Randstad biedt Volvo Group
Truck Center het volledige productenprogramma. De passie voor innovatie is onderdeel van onze visie om de
toonaangevende leverancier te zijn van commerciële transportoplossingen. Fundamenteel voor dit succes is het werven,
ontwikkelen en binden van de beste professionals. Met het oog op de behoefte in de transportwereld verbeteren wij
voortdurend ons trainingsaanbod.

In de functie van Driver Trainer ben jij de ambassadeur van het voertuig en ben je volledig up-to-date van de actuele
innovaties. Jij vindt het leuk om de technologische ontwikkelingen bij te houden en om dit over te dragen aan onze klanten
en chauffeurs. Door jouw technische kennis van het voertuig weet jij chauffeurs te enthousiasmeren en geef je feedback en
praktische tips om te zorgen dat de chauffeur het voertuig optimaal gebruikt voor een maximaal rendement.
Daarnaast neem je actief deel in de ontwikkeling van het Driver Trainersprogramma. Jij voelt haarfijn aan wat de behoefte
van de klant is en neemt dit mee in de uitvoering van praktische en theoretische Driver Trainingen. In overleg met de klant
plan je trainingen in en draag je zorg voor een nauwkeurige administratie van verleende trainingen. Tevens ondersteun je in
deze afwisselende functie andere afdelingen en neem je deel aan evenementen.










Diploma op minimaal MBO niveau.
In bezit van rijbewijzen B, C en E.
Instructiebewijzen en certificaten HNR en BRM is een pré.
Technische kennis van trucks en kennis van de branche.
Een enthousiaste, gedreven Volvo ambassadeur met een commerciële en klantgerichte instelling.
Goede kennis van MS-Office pakket en kennis van transport informatiesystemen..
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Bereidheid om op zaterdag te werken (flexibele werktijden).

Een uitdagende functie binnen een dynamische dealerorganisatie waarin gedrevenheid en ondernemerszin worden
gewaardeerd. Er heerst een collegiale, informele werksfeer met veel mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.
Kijk voor meer informatie over Volvo Group Truck Center, op de website: www.volvogrouptruckcenter.nl
Graag ontvangen we per email je motivatie en CV. Dit mag naar:
Volvo Group Truck Center BV
T.a.v. John Ritzen (Manager Human Resources)
06-30931082 / humanresources@volvo.com

