
Je zit goed op je plek, maar soms komen er vacatures langs waar jij als premium automotive manager geen nee tegen kunt zeggen. Dit is zo’n 
positie!

Het merk Bentley spreekt tot de verbeelding en PGZ is een begrip in heel Nederland. Dit in combinatie met een brede en zelfstandige rol waarbij 
je een diversiteit aan mensen ontmoet, maakt dat dit een unieke kans is in het absolute topsegment.

PGZ is de specialist op het gebied van premium mobiliteit in Noord-Brabant en Limburg. Wij zijn als officieel merkdealer van Porsche en Bentley 
toonaangevend voor lie�ebbers van voertuigen in het hogere segment. PGZ is volop in beweging. Zo is de bouw gestart van een gloednieuwe 
‘Destination Porsche Experience’ in Oisterwijk, waar het begrip ‘state of the art’ een understatement is.
PGZ is ook geruime tijd succesvol actief in Limburg. Vanuit verschillende exclusieve locaties omarmen ze de relatiekring op premium wijze. Zo ook 
bij de Bentley vestiging in Maastricht, waar service, onderscheidend vermogen en gastvrijheid de basis vormen voor het reeds behaalde succes.

Namens Bentley Maastricht komen wij, door een interne promotie, graag in contact met een ondernemende Vestigingsmanager!

Jouw uitdaging:
• In unieke positie ben je als echte netwerker het gezicht van Bentley en eindverantwoordelijk voor het behalen van de verkoopdoelstellingen   
  van Bentley Maastricht en de bewerking van het omvangrijke marktgebied;
• Je gee� hierbij, op motiverende en toegankelijke wijze, leiding aan het sales-, a�ersales- en marketingteam en onderhoudt zelf ook intensieve   
   banden met de relatiekring;
• Daarnaast ben je de verbinder tussen de activiteiten van de verschillende afdelingen en coördineer je alle (operationele) activiteiten tussen   
   fabrikant, markt, klant en de interne organisatie;
• Je bent op de hoogte over alles wat er bij het merk speelt en als vanzelfsprekend wil je dit ook allemaal continu tot je nemen;
• Verder onderhoud je intensieve contacten met de Bentley fabrikant, waarbij je aanbevolen werkwijzen implementeert en verantwoordelijkheid   
  draagt voor het behalen van alle KPI’s;
• Het kunnen omzetten van brandmarketing naar concrete doelen, acties en events is eveneens een belangrijke taak, evenals het door ontwikkelen van  
   bedrijfsprocessen.

Kortom: Een zeer veelzijdige rol, waarbij je binnen PGZ verantwoordelijk wordt voor de totale Bentley performance.

Jouw achtergrond:
• Als Vestigingsmanager Bentley vergt het communiceren met en adviseren van relaties een HBO werk- en denkniveau, succesvolle premium   
   automotive managementervaring en een brede algemene ontwikkeling;
• Je kunt in de breedte en multitaskend functioneren en kunt hierbij hoofd- van bijzaken scheiden;
• Met jouw flair, doortastendheid en commerciële feeling weet je klantverwachtingen te overtreffen en creëer je alle randvoorwaarden om het team  
   optimaal te laten functioneren;
• Je bent gedisciplineerd en nauwkeurig, kunt op verschillende niveaus communiceren en bent representatief;
• Jij hebt de gave om te luisteren en je bent te omschrijven als een snelle denker, dealmaker en een doorzetter, die continu naar mogelijkheden zoekt;
• Je bent flexibel, oplossingsgericht en creatief;
• Naast het 'tailor made' adviseren van relaties zorg je voor een vlekkeloos, effectief en onderscheidend verkoop- en serviceproces;
• Verder weet je aansluiting te vinden bij zowel de Belgische- als Nederlandse doelgroep en bij voorkeur woonachtig tussen Eindhoven/Den Bosch en  
  Maastricht.

Waarom PGZ:
• Je werkt met een prachtig merk vanuit een oogstrelende vestiging;
• Je wordt opgenomen in de PGZ familie met gedreven, enthousiaste en samenwerkingsgerichte teamplayers;
•Je hebt uitstekende arbeidsvoorwaarden en je krijgt volop ruimte voor eigen ontwikkeling en persoonlijke groei.

Vacature: Vestigingsmanager (Bentley Maastricht, 40 uur) 

vacatures@pgz.nl
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