
Werken bij 

 Cammaert Trucks 

Waasland 

Cammaert Trucks is één van de grootste officiële IVECO-dealers van de Benelux, gevestigd te Temse, Antwerpen, 

Gooik en Sint-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". 

Sales advisor bestelwagens IVECO 

Solliciteren met cv en motivatiebrief 

naar Lieve de Maesschalck :  e-mail : 

demaesschalck.lieve@cammaertnv.be  

Cammaert Trucks waasland                    

Kapelanielaan 4 , Zone Waas 2958   

9140 Temse.                                      

03/710.19.51 

Wij bieden voor deze functies een 

boeiende job in een aangename 

kmo-sfeer met aandacht voor oplei-

ding en persoonlijke groei.  

U kan rekenen op een aantrekkelij-

ke verloning volgens ervaring,  aan-

gevuld met extra legale voordelen.  

Als verantwoordelijke voor de werkplaats stuur jij je collega's aan en ben je het eerste aanspreekpunt voor de 
klanten, je communiceert met de klant en geeft advies. Samen met de receptie maak je een efficiënte planning 
op en controleer je de werkfiches. Je zorgt ervoor dat het werk op rolletjes loopt. Indien nodig werk je ook actief 
mee als diagnosetechnicus 

Werkplaatscoördinator 

Diagnose vrachtwagenmekaniekers 

U staat in voor de diagnose, het onderhoud en herstelling van lichte en zware bedrijfsvoertuigen IVECO.  U heeft 
een  actuele en parate technische kennis automechanica en bijhorende kennis van electriciteit en elektronica. U 
kan zelfstandig en gestructureerd werken. 

Technische talent voor het klaarmaken nieuwe bedrijfsvoertuigen 

U maakt nieuwe en tweedhandsvoertuigen leveringsklaar voor verkoop en aflevering aan de klanten: monteren 
van toebehoren zoals trekhaak, gereedschapskoffer, plaatsen van scheidingswanden en bekleding bestelwagens, 
plaatsen extra verlichting en zwaailampen. Aanbieden van de wagens bij de automobielinspectie. Technische 
kennis : elektriciteit , lassen werken met computer, … Rijbewijs C en kennis tacho is een pluspunt 

Actieve B-to-B aanpak, resultaatgerichte klantenbeheerder, professioneel verkooptalent. 
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 direc-
teur, publiciteitsacties en beurzen. 


