
Vacature: Senior Verkoop Adviseur PGZ (standplaats Maastricht-Airport, 40 uur)

Welkom bij PGZ, de officiële merkdealer op het gebied van premium mobiliteit in Noord-Brabant en Limburg. Met ruim 160 
medewerkers en officiële dealerlocaties voor onder andere Porsche, Bentley, Jaguar en Land Rover hebben wij alles in huis 
voor liefhebbers van voertuigen in het hogere segment. Per direct zijn wij op zoek naar een Senior Verkoop Adviseur om ons 
verkoopteam te versterken.

De functie
Jij bent een commercieel natuurtalent. Een echte netwerker met een passie voor verkopen en niet bang om ambitieuze 
doelstellingen aan te pakken. Maar je begrijpt ook dat het vak van Senior Verkoop Adviseur bij een premium autobedrijf om 
meer gaat dan alleen verkoopresultaten. Je bent accountmanager; hét gezicht en aanspreekpunt voor klanten van PGZ. Je 
biedt de best mogelijke gastheer(/vrouw)schap. Klantbeleving en de hoogste service staan altijd op de eerste plaats. Daarin 
ben je geen solist. Integendeel, je bent een teamspeler die goed communiceert en met samenwerking de kracht van heel PGZ 
in weet te zetten om verwachtingen van de klant te overtreffen.

Wat worden jouw verantwoordelijkheden?

 • Het behalen van je klanttevredenheids- en verkoopdoelstellingen
 • Proactieve acquisitie van nieuwe prospects, zowel op zelfstandige basis als via marketingactiviteiten
 • Het uitbouwen en onderhouden van een goed relatienetwerk
 • Het accuraat en kwalitatief hoogwaardig gebruik maken van onze DMS en CRM systemen
 • Zorgdragen voor goed voorraadbeheer en een kwalitatief hoogwaardig verzorgde showroom

Verder ben je in het bezit van:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • 5+ jaar ervaring in een commerciële functie in de automotive, hospitality of luxury goods branche
 • Een rijbewijs B
 • Een positieve, klantgerichte en leergierige mentaliteit

Wat bieden wij?
Een afwisselende, uitdagende en belangrijke baan bij PGZ, waar je werkt met de mooiste automerken, met als standplaats 
Maastricht-Airport, in een gezellig, ambitieus team en bij een bedrijf waar inzet en mening worden gewaardeerd. Daarbij hoort 
een passend salaris, inclusief aanvullende verkoopprovisies, 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.

Porsche Centrum Maastricht

Jaguar Land Rover Maastricht

Bentley Maastricht

Maastricht

Energica Brabant

Eindhoven

Porsche Centrum Eindhoven
ProTech Midden Brabant

Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling 

genomen. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


