Volvo GROUP
center

truck

Volvo Group Truck Center (onderdeel van de Volvo Groep) heeft 11 vestigingen in de Randstad. Als
Volvo en Renault bedrijfswagendealer biedt Volvo Group Truck Center een volledig
productenprogramma. Door onze dual brand vestigingen verbeteren we de kwaliteit van de
dienstverlening voor onze klanten, verhogen we de dichtheid van ons netwerk en vergroten we het
productaanbod per vestiging. 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.

MAGAZIJNCHEF
Werkzaamheden
In de functie van Magazijnchef ben je veranwoordelijk voor het reilen en zeilen van het magazijn
op de vestiging Aalsmeer. Je draagt de uiterste zorg voor de uitgifte van onderdelen aan de
werkplaats en aan balieklanten. Je zorgt daarbij voor een goede administratieve verwerking
van de in- en uitgaande onderdelen en realiseert een optimaal voorraadbeheer afgestemd op
jouw interne en externe klanten. Een goede samenwerking en communicatie met de werkplaats
(jouw grootste klant) is in dit geheel van groot belang. Je draagt tevens bij aan een proactieve
marktbewerking op het gebied van onderdelenverkoop en je neemt deel aan de coördinatie van
activiteiten zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van trucks. Je werkplek is op onze vestiging in
Aalsmeer en je rapporteert aan de Vestigingsmanager.

Wij vragen





Minimaal MBO diploma met ervaring in de onderdelenverkoop
Goede communicatieve vaardigheden
Servicegerichte houding met gevoel voor (truck)techniek
Kennis van automatiseringssystemen en logistiek

Wij Bieden




Een uitdagende functie in een gezonde, dynamische, geheel nieuwe sterk groeiende vestiging.
Collegiale, informele sfeer met ruime ontwikkelingsmogelijkheden
Werken in service gerichte en professionele dealer organisatie

Voor meer informatie over Volvo Group Truck Center; ga naar www.volvogrouptruckcenter.nl.

Graag ontvangen we je brief
met
motivatie en helder C.V. per e-mail:
humanresources@volvo.com. Bij vragen kan je contact opnemen met John Ritzen op
telefoonnummer: 06-30 93 10 82.

