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Businessmentor die de 2 concessies uitbouwt

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
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

De Kia-organisatie heeft nog heel wat groeimogelijkheden. 
Om deze te helpen realiseren, zoeken we een:

Vermant werd in 1956 opgericht als universele garage. Sinds 1967 zijn ze een of� ciële Volvo 
verdeler met 3 strategische vestigingen tussen Antwerpen en Brussel (Mechelen, Rumst en 
Bornem).  In 2014 werd Kia aan de portfolio toegevoegd en ondertussen zijn ze de of� ciële verdeler 
voor Mechelen en Antwerpen Zuid. In 2014 werd tevens een nieuwe state of the art multimerken 
carrosserie in Mechelen Noord in gebruik genomen. Sinds vorig jaar zijn ze ook één van de 
7 Belgische Polestar dealers, het performance merk van Volvo. Recent openden ze nog een PDI-
center te Mechelen Noord en een aparte afdeling voor de verkoop, service, stalling en restauratie 
van klassiekers en collectiewagens: Collection by Vermant. Samen vormen deze 8 bedrijven de 
Vermant Automotive Group. Een sterk lokaal verankerde en toonaangevende familiale groep die 
met passie, zowel voor de klant, de medewerker als het product geleid wordt. 
Een enthousiast en gedreven team staat in voor de verkoop van een 2.000-tal wagens en een 
20.000 herstellingen en servicebeurten. De succesformule achter de enorme groei zijn de 
kernwaarden van het bedrijf: klanten- en medewerkerstevredenheid, opleiding, kwaliteit en 
een betrokken en gepassioneerd management. Het menselijk kapitaal wordt gewaardeerd 
en gekoesterd zodat werken bij Vermant net dat tikkeltje meer biedt om steeds gemotiveerd 
aan de slag te gaan, elke dag opnieuw!
 
Wil je meeschrijven aan dit succesverhaal en deel uitmaken van een winning team? 

Functie:

• Als spil� guur ben je verantwoordelijk voor de commerciële en organisatorische uitbouw van onze 2 Kia concessies. 

Je ontwikkelt en implementeert een strategisch plan voor de komende 3 jaar.

• Als entrepreneur bouw je graag nieuwe zaken uit en ben je voldoende ad rem om mee de handen uit de mouwen te 

steken. Je bent een teamspeler en je vindt het een uitdaging om vanuit de dagelijkse praktijk mensen, concepten en 

processen continu op elkaar af te stemmen. 

• Je slaagt erin om het dynamisme en enthousiasme van een jong team te vertalen in een motiverende omgeving met 

swung en een aparte ‘customer experience’ voor de klanten en dit in alle afdelingen.

• Samen met je team investeer je in een sociaal netwerk. In functie van de diverse segmenten zorg je ervoor dat Kia 

Vermant continu op een strategische en actieve wijze naar voren wordt gebracht.

• Op basis van je globale visie en managementvaardigheden slaag je erin om een synergie te realiseren tussen de 

diverse afdelingen. Je volgt deze nauwgezet op vanuit je budgetten en � nanciële rapportering. Je evalueert dit 

kritisch en je past aan waar nodig. Dit vormt de kern van een proactieve aansturing.

• Je maakt deel uit van de directie en je rapporteert aan de eigenaar met wie je nauw samenwerkt om de strategie uit 

te tekenen.

 

Pro� el:

• Je genoot een hogere economische opleiding. 

• Een signi� cante ervaring in een operationele managementfunctie in een (familiale KMO) is een must. 

Ervaring in de automobielsector is uiteraard een belangrijke troef.

• Je bent vertrouwd met analysetools, � nanciële controlling en kwaliteitsgedreven processen. 

• Je bent een ondernemerstype dat initiatieven neemt, oplossingen zoekt en zijn verantwoordelijkheid opneemt. 

• Je beschikt over de nodige maturiteit en langetermijnvisie om deel uit te maken van de directie en zo een 

toegevoegde waarde te bieden.

• Om praktische redenen woon je in de regio van de concessies (Antwerpen - Mechelen).

 Aanbod:

• De uitdaging om een ‘eigen’ bedrijf te runnen.

• Een functie met verantwoordelijkheid en impact op de bedrijfsvoering, de resultaten en de strategie.

• Meedenken en groeien binnen een groep die doorgaat als de referentie in zijn sector.

• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen eigen aan een directiefunctie.


