
  

GEPASSIONEERDE VERKOPERS (ref. 2018/1835)

Jeep en Alfa Romeo

Heb jij de commerciële drive en passie voor deze merken? 

Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be
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SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Om deze groei mee te realiseren, zijn we op zoek naar extra:

De familie Steppe is sinds 1960 actief in de automotive sector in Aalst. Sinds 

2016 verdeelt ze de merken van de FCA-groep: Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, 

Jeep en Abarth. Deze familiezaak streeft ernaar om zowel de particuliere als 

professionele klant te voorzien van een gepersonaliseerde en transparante 

service op maat. Haar motto is dan ook to the point: ‘premium brand’-ervaring 

aan een eerlijke prijs. Eind 2018 wordt er geïnvesteerd in een nieuwe concessie 

op een toplocatie zichtbaar langs de E40. Recent werden de zeer uitdagende 

doelstellingen van de merken Jeep en Alfa Romeo voorgesteld. Er wordt 

ambitieus geïnvesteerd in nieuwe modellen die thuis horen in het premium-

segment zonder hun aparte positionering te verliezen. 

Je onderscheidt je op de particuliere en professionele markt als een betrouwbare en ervaren ambassadeur die gepassioneerd 
is door het specifieke merk. 

Functie:

• Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de realisatie van de vooropgestelde kwalitatieve en kwantitatieve 
verkoopobjectieven van de concessie.

• Je begeleidt de klant in zijn zoektocht naar zijn ‘droomwagen’. Je bent alert voor zijn leefwereld en specifieke verwachtingen. 
Door je productkennis weet je dit te vertalen naar onze oplossingen. Dit persoonlijke advies gaat verder dan enkel de wagen 
of de accessoires. Ook op het vlak van financiële en fiscale aspecten creëer je meerwaarde.

• Op proactieve wijze beheer je jouw inspanningen als senior verkoper. Je bent alert voor opportuniteiten en je bewerkt efficiënt 
je contacten, je klanten en hun leefwereld, altijd met de bedoeling om langetermijnrelaties uit te bouwen.

• Je eerste focus ligt op de optimalisatie van de mogelijkheden bij bestaande particuliere en professionele klanten. Dit 
onderbouw je met passende structuren en processen.

• Je bent aanwezig op relevante netwerkevents. Zelf organiseer je ook evenementen waar je je profileert als professionele 
gesprekspartner.

• Dankzij je expertise, persoonlijk enthousiasme, overtuigingskracht en uitgesproken sociale vaardigheden verwerf je een 
plaats in diverse professionele en sociale milieus.

Profiel:

• Je hebt een hoger opleidingsniveau en een goede operationele kennis van de MS Office-toepassingen.
• Je kan terugblikken op een succesvolle commerciële ervaring als relatiebeheerder waarbij je op proactieve wijze je eigen 

inspanningen en contacten beheerde.
• Je bent gepassioneerd door snelle wagens en/of offroad. Deze passie draag je ook uit in je vrije tijd.
• Jouw commerciële attitude zorgt voor een mature uitstraling bij je gesprekpartners.
• Je bent een ondernemerstype dat graag initiatief neemt en affiniteit heeft met wagens en de uitstraling van deze merken. 

Bovendien ben je bereid verder te investeren in je sociale netwerk in de desbetreffende regio.

Aanbod: 

• De uitdaging om zelfstandig een boeiende en gevarieerde job met meerwaarde uit te voeren bij dé referentie in de sector.
• De kans om een nieuwe benadering op de kaart te zetten en zo verantwoordelijkheid te nemen.
• Een degelijke opleiding die individueel en gradueel opgebouwd wordt.
• De professionele ondersteuning van zowel de invoerder als de toekomstgerichte verdelerorganisatie.
• Een uitmuntende vergoeding in functie van de resultaten aangevuld met extralegale voordelen.


