
FUNCTIE:  
- showroomVErKooP

• verkoop: aanmaak en opvolgen offertes nieuwe wagens, regelen testritten en overname, verkoop afsluiten, 
administratieve opvolging verkoopsdossier, ontvangst nieuwe wagens bij levering
• afleveren wagens: administratie, boorddocumenten en alle functionaliteiten van de wagen aan de klant verduidelijken
• verkoop soft offers: leasing, renting, verzekering, onderhoudscontract, verlengde waarborg
• verkoop Volvo Selekt en Volvo Used Cars

- PROSPECTIE: 
• koude prospectie (systematisch telefonisch contacteren van aangeleverde adressen, zelf database verrijken, nieuwe 
bedrijven bezoeken) 
• actief onderhouden van bestaande klanten- en leveranciersportefeuille (telefonisch, bezoek, administratieve opvolging 
contracten, uitnodigen voor eigen events of gelegenheden, updaten databases)
• netwerking: aanwezigheid op eigen en gesponsorde evenementen, deelname aan events van klanten, service clubs of 
belangengroeperingen (Voka, Fleet, bedrijvenverenigingen, ...), bijdrage leveren voor marketing (waardevolle klanten, 
posts op social media, ...).

en dit alles volgens de normen en standaarden van Volvo, volgens vastgestelde regels die ook geauditeerd worden. 

PROFIEL:  - ervaring in sales is noodzakelijk, bij voorkeur in de automobielsector
 - basiskennis financieringsproducten, VAA, btw berekening noodzakelijk 
 - nl / fr / eng
 - goede IT kennis
 - vertrouwd met social media
 - bereid tot zaterdagwerk en regelmatig avond- of zondagwerk

INGESTELDHEID:  - commercieel maar steeds klantgericht
 - gebeten door automobiel, met een hart voor Volvo
 - vlot, sociaal, enthousiast, met nodige maturiteit
 - gestructureerd, ordelijk, administratief sterk
 - flexibel 
 - zelfstandig en met gezonde dosis lef
 - ambitieus
 - open minded, tuk op vernieuwing
 - bereid om in hecht familiebedrijf en team te werken.

WIJ BIEDEN:  - uitgebreid en gunstig verloningspakket naar gelang ervaring en opleiding met extralegale voordelen
  - interne en externe opleiding bij Volvo Cars Belgium
  - onmiddellijk beschikbare functie
  - jaarlijkse teambuilding en groepsactiviteiten
  - uitgebreide ondersteuning in IT en marketing  
  - fijne werksfeer in jong en ambitieus team, voor een groeiend familiebedrijf en een sterk Zweeds merk

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 een 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. 

ERVAREN  VERKOPER 

D’Hondt - Reynaert is een van de oudste Volvo verdelers in België en kan bogen op meer dan 55 
jaar ervaring als Volvo concessiehouder. Vandaag staat de derde generatie D’Hondt aan het roer 
van ons bloeiend familiebedrijf met vestigingen in Aalst, Zottegem en Oudenaarde. Meer dan 50 
medewerkers streven er elke dag naar om onze klanten een persoonlijke service te bieden, afgestemd 
op hun noden, en met als doel maximale klantentevredenheid. Wij dragen kwaliteit, veiligheid en 
respect hoog in het vaandel, in alles wat we doen, zowel voor onze garages, voor onze klanten en 
zeker voor ons team. Onze mensen zijn immers ons kapitaal en daar investeren we zwaar in, in 
opleiding en infrastructuur, in een teambuildingsdag en diverse groepsactiviteiten tijdens het jaar. 
Om onze groei te blijven waarmaken, zoeken wij een

D’Hondt nv 
Industrielaan 6
9620 Zottegem
Tel 09 360 78 78
info@dhondtnv.be

Reynaert
Ambachtstraat 2
9700 Oudenaarde
Tel 055 31 00 88
info@reynaertoudenaarde.be

D’Hondt nv 
Eendrachtstraat 4
9300 Aalst
Tel  053 78 31 13
info.aalst@dhondtnv.be


