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De naam Cammaert is al meer dan 50 jaar gekoppeld aan de verkoop, onderhoud en herstellingen 

van vrachtwagens. Cammaert Trucks is één van de grootste officiële IVECO-dealers van de Benelux, 

gevestigd te Temse, Antwerpen, Gooik en St Lievens Houtem. 

Om onze groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar ervaren en dynamische “professionals” die 

bereid zijn onze missie uit te dragen: "Service is onze strategie, maatwerk onze passie". 

Voor onze vestiging te Temse  zijn wij op zoek naar :  

Verkoper (M/V) vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen 

Profiel  
- Kennis van de automotive markt  ( specifiek zware vrachtwagens) 

- U bezit een technische achtergrond 

- U bent sterk in het uitbouwen van langdurige klantrelaties 

- Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 
Taakomschrijving 
- Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen van het merk IVECO. 

- Je volgt hierbij de bestaande klantenportefeuille op en breidt deze verder uit. 

- Je maakt offertes op en houdt contact met opbouwers en de invoerder. 

- Je zet verkoopacties op en organiseert, samen met de algemeen directeur, publiciteitsacties en beurzen. 

- Eens een verkoop wordt gerealiseerd, sta je in voor de administratieve opvolging, in samenwerking met de backoffice. 

- Je houdt  telefonisch contact met de klanten om hun mening te kennen over het voertuig en de dienstverlening. 

- Affiniteit met de autosector en ongelimiteerde inzet is een pluspunt 

 
Persoonsgebonden competenties 
- Zelfstandig werken  

- Resultaatgericht 

- Commercieel en klantgericht  
 

Aanbod en voordelen 
- Boeiende, gevarieerde functie in een aangename KMO-omgeving waarbij wij u liefst al uw competenties zien 

gebruiken en verder ontwikkelen.   

- Aantrekkelijke vaste verloning in functie van uw ervaringskader. U kan u rekenen op een uitdagende 
commissieregeling. 

- Diverse voordelen zoals o.m. een bedrijfswagen, een groeps- en hospitalisatieverzekering, een smartphone en laptop   

- Een startopleiding op maat, samen met de invoerder en in functie van uw profiel en competenties. 

 

Info & contact:    Lieve De Maesschalck  Tel. 03/710 19 51  

Cammaert Trucks Waasland – Kapelanielaan 4 – 9140 Temse 

Solliciteren met cv en motivatiebrief naar Lieve De Maesschalck via demaesschalck.lieve@cammaertnv.be 
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