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 het volledige 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.

De afdeling Sales Support werkt nauw samen met de afdeling Sales bij al onze verkoopactiviteiten. Je hebt in deze functie
veelvuldig contact met onze klanten en leveranciers, waarbij je samen met de verkopers van Volvo en Renault
bedrijfswagens verantwoordelijk bent voor het volledige verkooptraject. Je plant en bewaakt het gehele proces vanaf
bestelling bij de fabriek, de opbouw in de werkplaatsen tot aan de aflevering bij de klant. In alle hectiek zorg jij voor
optimale afstemming met de betrokken partijen, zodat de nieuwe trucks correct en tijdig worden afgeleverd. Daarnaast
hoort een correcte afhandeling van alle administratieve zaken rond het hele proces tot jouw takenpakket. Je werkplek is op
ons hoofdkantoor in Rotterdam en je rapporteert aan de Sales Support Manager.







Een afgeronde HBO-opleiding in commerciële / technische richting of IVA.
Enkele jaren werkervaring in de transportsector en/of truckbranche
Een echte teamplayer, die stevig in zijn/haar schoenen staat en uitmuntend presteert onder druk
Uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden
Een goede beheersing van de Nederlandse taal





Een uitdagende functie in een gezonde, dynamische dual-brandorganisatie.
Werken in een servicegerichte en professionele dealerorganisatie
Collegiale, informele sfeer met ruime ontwikkelingsmogelijkheden

Kijk voor meer informatie over Volvo Group Truck Center op 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

