MANAGER COMMERCIAL TRUCKS RENAULT
OVER ONS:
Volvo Group Truck Center (onderdeel van de Volvo Groep) heeft 11 vestigingen in de Randstad. Als Volvo en Renault
bedrijfswagendealer bieden wij een volledig 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.

WERKZAAMHEDEN:
In de functie van Manager Commercial Trucks ben je verantwoordelijk voor onze Renault Trucks sales afdeling en ben je onderdeel van
het Management Team van Volvo Group Truck Center. Je draagt de salesstrategie en merkbeleving van Renault Trucks op pro actieve
wijze uit en je bent verantwoordelijk voor het commerciële beleid ten aanzien van sales van trucks, lichte bedrijfswagens en
bijbehorende services. In deze rol ben je eindverantwoordelijk voor het vergroten van het marktaandeel voor onze 11 dealer
vestigingen, het behalen van margedoelstellingen en de inzet van marktsegmentatie. In nauwe samenwerking met de 8 Account
Managers in het team stel je jaarlijks een business plan en bijbehorende budgetten op. In nauwe samenwerking met de aftersales
organisatie werk je aan een optimale klanttevredenheid voor Renault Trucks. Je haalt energie uit het coachen en adviseren van jouw
team en op een natuurlijke wijze ben je een goede gesprekspartner op alle niveaus in de organisatie. Je signaleert en analyseert de
trends in de markt en initieert acties die bijdragen aan het realiseren van de commerciële doelstellingen. De standplaats is onze
hoofdvestiging in Rotterdam en je rapporteert aan onze Managing Director

WIJ ZOEKEN:
 Een afgeronde HBO opleiding met relevante commerciële werkervaring in een sterk competitieve markt;
 Bekend met de dynamiek van een dealerorganisatie en ervaring in truck sales;
 Een aantoonbare sterk commercieel gedreven persoonlijkheid met focus op het behalen van resultaten;
 Integere manager met uitstekende leidinggevende capaciteiten en coaching vaardigheden;
 Analytisch sterk, overtuigend en in staat draagvlak te creëren bij diverse stakeholders;
 Een perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
WIJ BIEDEN:
 Een uitdagende functie in een gezonde, dynamische dual brand organisatie.
 Werken in een service gerichte en professionele dealer organisatie
 Collegiale, informele sfeer met ruime ontwikkelingsmogelijkheden
 Doorgroeimogelijkheden binnen de Volvo Group organisatie.
Kijk voor meer informatie over Volvo Group Truck Center, op de website: www.volvogrouptruckcenter.nl
Graag ontvangen we je brief met motivatie en helder C.V. per e-mail.
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