Inkoopspecialist
Iedere showroom van voldoende auto’s voorzien, dat is jouw doel als Inkoopspecialist. Op basis
van ondersteunende data zorg jij ervoor dat onze klanten een occasion kunnen aanschaffen! Kom
jij het bruisende inkoopteam versterken?!
Wat ga je doen?
Als Inkoopspecialist zorg jij ervoor dat de verschillende dealerlocaties in het land de juiste
occasions in de showroom hebben staan. De verkopende partij bevindt zich in binnen- en
buitenland. Jij maakt gebruik van verschillende platforms, portalen en veilingen om de
inkoopdoelstelling te behalen.
Data staat centraal bij het inkopen van de juiste auto, concreet helpt dit proces je in de keuze of we
de occasion willen aankopen en jij als Inkoopspecialist de onderhandeling kan starten met de
verkopende partij.
In de ideale situatie bouw je ook een band op met de verkopende partij zodat hij/zij direct aan jou
denkt bij de verkoop van een volgend voertuig.
Ben jij klaar om het verschil te maken als Inkoopspecialist binnen ons inkoopteam? We maken
graag tijd voor je vrij om kennis met je te maken.
Wie ben jij?
Je hebt affiniteit met auto’s, een commerciële instelling en je bent relatie gericht dan is dat een
basis om verder met ons in gesprek te gaan. Verder maak jij het verschil door:
●

de Franse, Italiaanse of een andere vreemde taal machtig te zijn.

Wat bieden wij jou?
●

Een salaris tussen € 2.500,- en € 4.500,- bruto per maand op basis 40 uur per week,
afgestemd op jouw kennis en ervaring,

●

Een gave en dynamische job waarbij je na een goede inwerkperiode veel vrijheid krijgt in het
zelfstandig uitvoeren van de functie;

●

Een bruisend en energiek inkoopteam;

●

Een zaakwagen, laptop en smartphone;

●

Opleidingsmogelijkheden en doorgroei binnen de Louwman Group.

Wil jij als Inkoopspecialist meebouwen aan de toekomst van Louwman Group? Kom ook verder en
solliciteer direct!
Wie zijn wij?
Bij Louwman Group, een 100% familiebedrijf, is onze missie: Passie om mensen te bewegen.
Samen met 3.200 collega’s bieden we de best passende mobiliteit, in de automotive branche én als
aanbieder van zorghulpmiddelen. Met vele takken van sport en locaties door heel Nederland kies je
met een carrière binnen Louwman Group voor stabiliteit maar ook voor een toekomst vol
ontwikkelkansen.
Enthousiast geworden?
Reageer dan snel, we ontvangen graag je CV via de solliciteer knop! Mocht je toch nog vragen
hebben, neem dan contact op met Roy van der Pijll, Teamleider Inkoop, via 06-62523403.
Past deze functie je niet maar wil je wel graag bij ons werken? Kijk dan op
https://www.louwmangroup.nl/werken-bij/ voor de actuele vacatures.

