Vacature: Sales Support / Porsche Genius PGZ (standplaats Maastricht-Airport)
Porsche Centrum Maastricht is de officiële Porsche dealer van regio Limburg. Hier komen passie, persoonlijkheid en kwaliteit
samen. Porsche Centrum Maastricht is onderdeel van PGZ, waar ook Porsche Centrum Eindhoven, Bentley Maastricht,
Jaguar Land Rover Maastricht, Energica Brabant en ProTech Midden-Brabant onder vallen. Per direct zijn wij op zoek naar
een Sales Support/Porsche Genius om ons verkoopteam te versterken.

De functie

Je bent een commercieel natuurtalent en hebt een service gerichte instelling. Je werkt nauw samen met de afdeling verkoop
bij alle verkoopactiviteiten. Samen met de verkoop adviseurs ben je verantwoordelijk voor het volledige verkooptraject en
verzorgt daarnaast ondersteuning in algemene zin, maakt rapportages, planningen, verstuurd informatie aan prospects en
klanten. Jij bent de expert en weet alle functies van iedere Porsche feilloos uit te leggen.
Wat worden jouw verantwoordelijkheden?
• Het vertalen van de behoefte van de klant in de te leveren service door middel van een intakegesprek
• Fungeren als gastheer/gastvrouw van het dealer bedrijf waarbij je prospects overdraagt aan de verkoop adviseur
• Fungeren als vraagbaak voor de klanten en zorgen voor een optimale klantbeleving
• Het ondersteunen van de verkoopadministratie
• Het afleveren van een Porsche als een onvergetelijk feest maken
Verder ben je in het bezit van:
• Minimaal MBO+ werk- en denkniveau bij voorkeur in een commerciële richting
• Sales ervaring in de autobranche is een pré
• Een rijbewijs B
• Een positieve, klantgerichte en leergierige mentaliteit

Wat bieden wij?

Een afwisselende, uitdagende en belangrijke baan bij Porsche Centrum Maastricht (Maastricht-Airport), in een gezellig team
en bij een bedrijf waar inzet en mening worden gewaardeerd. Daarbij hoort een passend salaris met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?

Ben jij na het lezen van deze vacature overtuigd dat jij onze nieuwe collega bent? Solliciteer dan direct door in ieder geval je
CV met motivatie te mailen naar: vacatures@pgz.nl.
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Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling
genomen. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

