
 

 

CAMMAERT Trucks is een familiaal garagebedrijf met ruim 50 jaar know how in de 
verkoop, het onderhoud en de herstelling van bestel- en vrachtwagens IVECO. De vesti-
gingen te Antwerpen, Gooik, Sint-Lievens-Houtem en Temse maken CAMMAERT Trucks 
tot één van de grootste IVECO dealers van de Benelux.  Om onze groei te ondersteunen 
en onze klantenportefeuille  gestructureerd uit te bouwen zijn wij voor onze vestigin-
gen op zoek naar dynamische commerciële automotive professionals. 

Een Verkoopadviseur Bedrijfsvoertuigen Iveco  
Voor onze vestigingen :  Antwerpen  -  Gooik  -  Temse  en  Sint Lievens Houtem 

Onze verwachtingen 
 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 opvol-

ging, 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 is een pluspunt 
 Ongelimiteerde inzet is zeker een pluspunt. 
Aanbod  
 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 reke-

nen op een uitdagende commissieregeling. 
 Diverse voordelen zoals o.m. een bedrijfswagen, een groepsverzekering en 

een smartphone.   
 Een startopleiding op maat, samen met de invoerder en in functie van uw 

profiel en competenties. 
 

Stuur uw kandidatuur en CV naar de vestiging van uw keuze : 

 Cammaert Trucks Waasland 
Kapelanielaan 4 

9140 Temse 

demaesschalck.lieve@cammaertnv.be 

 Cammaert Trucks Gooik 
Ninoofsesteenweg 48 

1755  Gooik 

vernaillen.sabine@cammaertnv.be 

 Cammaert Trucks Billiet  
Polbroek 44  

9520 St Lievens Houtem 

cammaert.alain@cammaertnv.be 

 Cammaert Trucks Antwerpen 
Transcontinentaalweg 1- Haven 200 

2030 Antwerpen  

celis.johan@cammaertnv.be 


