Suzuki Nederland zoekt een enthousiaste commerciële Medewerker Sales
Support m/v (ft)

Zorg jij er voor dat onze klanten een optimaal
servicegevoel ervaren?
Wat ga je in deze functie doen:
In de functie Medewerker Sales Support vorm je
de backbone van de salesoperatie. Je bent het
centrale en directe aanspreekpunt voor onze
dealers (±200 dealers). Uiteraard streef je een
maximale klanttevredenheid na. Je denkt proactief mee bij het oplossen van operationele
vraagstukken en draagt zodoende bij aan de
realisatie van het operationele sales beleid van
auto’s en M&M (Motorcycles en Marine). Je
signaleert kansen en risico’s, deelt best practices
en adviseert/faciliteert pro-actief de individuele
dealer.

Wat vragen wij:
•

•

•
•
•
•

•

HBO opleiding op het gebied van
commercie of marketing en
communicatie.
Ten minste 2 jaar werkervaring in een
sales of marketing functie retail of
automotive.
Goede kennis van de Engelse taal in
woord en geschrift.
Je bent commercieel ingesteld.
Je bent communicatief vaardig.
Je bent tactvol, servicegericht en je
beschikt over een sterke
overtuigingskracht.
Affiniteit met automotive is een must.

Waarom wil jij graag bij Suzuki werken:
•

•
•
•

Omdat wij het meest betrokken auto,
motorfiets en marine merk van
Nederland zijn.
Omdat wij initiatief waarderen.
Omdat wij Nederland aan het veroveren
zijn.
Omdat jij van een uitdaging houdt.

Wat bieden wij:
Wij bieden een prettige werkomgeving binnen
een team van enthousiaste specialisten en
uitstekende arbeidsvoorwaarden die in
overeenstemming zijn met het niveau van deze
veelzijdige functie. Afhankelijk van opleiding en
ervaring bedraagt het salaris bij een fulltime
dienstverband minimaal € 2.400,- en maximaal
€ 2.800,- bruto per maand, exclusief 8%
vakantiegeld.

Ben je enthousiast geworden?
Mail dan jouw sollicitatie met een curriculum
vitae naar vacature@nimag.nl t.a.v. Marian van
der Weele, afdeling HRM.
Voor nadere informatie over de inhoud van deze
functie kun je contact opnemen met Eric
Dumoulin via de mail (t.dumoulin@nimag.nl).
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

BV NIMAG maakt deel uit van de Louwman Group, is opgericht in 1935 en kent een rijke historie. Onze kernactiviteiten bestaan uit de import en het
distribueren van auto’s, motorfietsen, atv’s en buitenboordmotoren van het Japanse kwaliteitsmerk Suzuki. Met zo’n 75 gemotiveerde en goed
opgeleide specialisten en een lokaal gewortelde en betrokken dealerorganisatie streven we naar het behalen van ambitieuze doelstellingen.

