
PARTS ADVISOR

D’HONDT NV - REYNAERT is een bloeiend familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring als Volvo 
personenwagen verdeler en heeft vestigingen in Aalst, Zottegem en Oudenaarde. Wij dragen klantentevredenheid, 
kwaliteit en respect hoog in het vaandel. Om onze groei te blijven waarmaken, zoeken wij een
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WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 

Mail een korte motivatie, je uitgebreid CV en foto naar info@dhondtnv.be met als onderwerp SOLLICITATIE. 

Wij maken géén selectie op basis van telefoongesprek of een persoonlijk bezoek in één van onze vestigingen. 

Een uitgebreid en gemotiveerd CV + foto doorsturen is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor deze functie.

FUNCTIE:  - bestellen, controleren en ontvangen onderdelen (Volvo onderdelen, producten, oliën, banden, enz)
 - techniekers juiste onderdelen bezorgen
 - beheer magazijn, optimalisatie, actief omgaan met stock (oud en nieuw)
 - presentatie accessoires en producten in showroom
 - actief verkopen onderdelen en accessoires, toonbankverkoop en prospectie naar carrosserieën of   
   andere afnemers Volvo onderdelen
 - beheer ruilonderdelen, klachten, terugsturen en opvolgen garantie onderdelen en credit nota’s
 - aankoop parts (Volvo en niet-Volvo), onderhandelen leveranciers, opportuniteiten zoeken 3 vestigingen
 - assistentie receptie: telefonisch onthaal en ontvangst aan de balie
 - opmaken werkorders, facturatie, claims
 - assistentie bij werkplaatsplanning
 - administratie
 
PROFIEL:  - minimum A1 diploma of minstens 3 jaar ervaring 
 - ervaring en technische achtergrond in automobiel zijn absoluut noodzakelijk 
 - nl / fr / eng
 - goede IT kennis
 - bereid tot zaterdagwerk en extra uren wanneer nodig

INGESTELDHEID: 
 - klantgericht en vriendelijk
 - gestructureerd, stipt en zeer ordelijk, beloftes nakomen
 - probleemoplossend en sterk organisatorisch, proactief werkend
 - goede teamplayer
 - flexibel
 - commercieel
 - vlot in communicatie
 - zelfstandig
 - verantwoordelijkheidszin
 - energiek en van aanpakken weten
 - bereid om in hecht familiebedrijf te werken

WIJ BIEDEN: 
 - gevarieerd en uitdagend werk: deels zittend aan bureau / deels actief in magazijn, deels klantencontact  
    / deels zelfstandig werk, deels commercieel / deels administratief, in een groeiend bedrijf en voor een  
   sterk Zweeds merk 
 - goede verloning naar gelang ervaring en opleiding 
 - interne en externe opleiding bij Volvo Cars Belgium, deelname internationale after-sales wedstrijden en  
   incentives
 - onmiddellijk beschikbare functie 
 - jaarlijkse teambuilding en groepsactiviteiten
 - fijne werksfeer in jong en ambitieus team


