
ADMINISTRATIEF BEDIENDE SERVICE
IMACAR VANHOECKE - PEUGEOT, CITROËN, DS & OPEL in SINT-NIKLAAS

 Online sinds 2 sep. 2022 - Vaste Job

 Bewaar

Functieomschrijving
IMACAR VANHOECKE maakt deel uit van de Groep IMACAR die bestaat uit 6 dealerbedrijven (bekend onder de namen
VANHOECKE en DE KEUKELEIRE). In ons gebouw te Sint-Niklaas verenigen wij de merken van de Stellantis-groep onder
één dak waardoor we met trots volgende merken kunnen aanbieden: Peugeot, Citroën, DS en Opel.

Wij zoeken een enthousiaste medewerker die deel zal uitmaken van ons NAVERKOOP TEAM.

Als ADMINISTRATIEF BEDIENDE SERVICE verwerk je de naverkoopsadministratie ordelijk en e�ciënt. Je zorgt voor de
facturatie en afhandeling van klantendossiers, leasings en garanties.

Daarnaast ben je ook in staat om, indien nodig, bij te springen in de receptie voor de ontvangst van onze klanten

Kortom: we zijn op zoek naar een medewerker die vooral administratief sterk is, het hoofd koel kan houden, snel en
oplossingsgericht kan denken en de hele flow van de naverkoop onder de knie heeft.

Profiel
· Klantentevredenheid en servicegerichtheid staan bij jou hoog in het vaandel.

· Je bent een administratieve topper die de handen uit de mouwen wil steken.

· Je werkt snel, doelgericht en bezit de nodige organisatorische tools.

· Vlot navigeer je door MS o�ce applicaties en bent bereid onze interne systemen te leren kennen.

Ervaring met Incadea of Navision is een enorme plus.

· Je bent stressbestendig, een echte multitasker, proactief en flexibel ingesteld.

· Naast het zelfstandig organiseren en nauwkeurig uitvoeren van je taken op een e�ciënte manier, werk je ook graag in
teamverband.

· Je bent woonachtig regio Sint-Niklaas en in het bezit van een rijbewijs.

Jobgerelateerde competenties
Personen onthalen en hun vraag identificeren

Documenten coderen, klasseren en archiveren

Telefonische oproepen aannemen 
Doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners 
Een boodschap noteren

Brieven, tabellen, ... invoeren volgens instructies

Administratieve dossiers samenstellen 
Gegevens, de actualisatie van gegevens, terugzendingen of aanmaningen controleren



Persoonsgebonden competenties
Plannen en organiseren

Verantwoordelijkheid

Diversiteit

Kritisch denken

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Klantgerichtheid

Aanbod
Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur.

Een boeiende job in een stevige bedrijvengroep binnen de automobielsector met een prettige werksfeer waar je inzet
en motivatie gewaardeerd worden.

Je ontvangt een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van je kennis en ervaring, aangevuld met de nodige extra-legale
voordelen

Plaats tewerkstelling
IMACAR VANHOECKE - PEUGEOT, CITROËN, DS & OPEL 
Prins Boudewijnlaan 117 9100 SINT-NIKLAAS 
Toon op kaart ()

Vereiste studies

2de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO2)

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Contract

Vaste Job

Contract van onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?



Via e-mail: lieven.simoens@imacar.be (mailto:lieven.simoens@imacar.be)
Contact: Dhr. Lieven Simoens
 

VDAB-vacaturenummer: 65278949

Online sinds: 2022-09-02

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

mailto:lieven.simoens@imacar.be

