Vacature: Inkoper / Taxateur
Vanwege een sterke aanhoudende groei zijn wij op zoek naar een succesvolle inkoper van occasions.
Heb jij het gevoel van de handel in je vingers en weet je hoe je je inkoop moet verkopen? Vind je het leuk
om met een team op innovatieve wijze targets na te streven? Dan ben je van harte welkom bij ons als
Inkoper / Taxateur!
Als zelfstandig werkend inkoper/taxateur ben je verantwoordelijk voor het behalen van doelstellingen
Je taxeert dagelijks inruilauto's waarbij je de skills en het lef hebt om "het randje op te zoeken" bij het
bepalen van de waarde. Hierbij kun je ook gebruik maken van intern ontwikkelde IT-systemen en aanwezige
data. Samen met je collega's volg je de uitgebrachte biedingen op om zoveel mogelijk auto's in te kopen. Je
voelt je daarnaast verantwoordelijk voor aangekochte auto's en je weet daar het maximale uit te halen.
Je klanten variëren sterk, van kleinere universele autobedrijven tot en met de grootste dealerbedrijven van
Nederland, maar ook leasemaatschappijen.
Kortom, jou kennis en kunde dragen bij aan de teamprestatie. Je krijgt daarbij alle ruimte én het vertouwen
om te doen wat jij denkt dat goed is.
Wat vragen wij van jou?
o HBO werk- en denkniveau
o Enkele jaren ervaring met het inkopen van gebruikte auto's
o Een algemene interesse en kennis van de ontwikkelingen in de automotive branche.
o Verantwoordelijkheidsgevoel en een grote mate van zelfstandigheid.
o Goede en consistente communicatie naar klanten en collega’s.
o Je hebt “handel” in je bloed zitten en beschikt over een gunfactor.
o Ook het opbouwen en behouden van zakelijke relaties is een competentie van je.
o Tenslotte heb je een gestructureerde werkwijze.
Wat mag je van ons verwachten?
o Een afwisselende functie binnen een compacte en dynamische omgeving.
o Voldoende ruimte om te ontwikkelen en om een netwerk binnen de automotive op te bouwen.
o Een geweldig team van gemotiveerde en kundige collega’s, waar veel gelachen wordt.
o Uiteraard ontvang je voor je werkzaamheden een prima salaris inclusief bonusmogelijkheden.
o Daarnaast krijg je bij Autotaxatie Partners uitstekende secundaire voorwaarden, zoals bijvoorbeeld
een volledig betaald pensioen.
Bedrijfsprofiel
Autotaxatie Partners is alweer ruim vijf jaar dé remarketing partij van Nederland. Binnen ons team
beschikken wij over jarenlange ervaring met het online taxeren van voertuigen. Het online in- en verkopen
van voertuigen is onze kerncompetentie.
Voor het invoeren van taxaties gebruiken klanten onze doorontwikkelde en uitgebreide websites en apps
waar we in Nederland mee voorop lopen. De activiteiten van Autotaxatie Partners vinden uitsluitend op de
B2B markt plaats met veelal merkdealers en professionele autobedrijven.
Informatie en reacties:
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Nils van der Veen (directeur), tel. (088) 88 33 222. Om
te reageren mail je jouw CV en motivatie, naar nils@autotaxatiepartners.nl.

