
 

Auto inkoper GENT (m/v): De opportuniteit voor een commerciële 

autofanaat! 

 

Over Wijkopenautos.be 

Wijkopenautos.be is deel van ’s werelds meest innovatieve online handelsplatform voor het 

aan- en verkoop van tweedehands wagens. Wijopenautos.be is momenteel actief in meer dan 

20 landen waar we e-commerce en de automotive markt combineren! 

 

Wat zal je doen: 

 Je bent met je collega’s verantwoordelijk voor de goede werking van uw vestiging 

 Je zorgt voor een gastvrije en professionele ontvangst van onze klanten (de verkopers 

van voertuigen particulier en zakelijk) 

 Het aangeboden voertuig moet een technische inspectie ondergaan. 

o De fysieke toestand (schade, extra opties,…) leg je vast met behulp van een 

tablet 

o Aan de hand van een proefrit ga je op zoek naar mechanische defecten 

 Je overtuigt de klant om het voertuig te verkopen aan Wijkopenautos.be en je 

begeleidt hen in de administratieve afronding van de verkoopovereenkomst 

 Naast het ontvangen van klanten ga je ook actief op zoek naar nieuwe klanten via 

verschillende kanalen. 

Wat zoeken we in een inkoper: 

 Technische kennis van auto’s 

 Brede autokennis van alle merken en modellen, van puin tot porsche 

 Een aantal jaren commerciële ervaring in de auto sector, als inkoper of verkoper 

 Zeer gedreven in het werken met sterke targets en scoren op interne competities 

 Sterke communicatieve en commerciële vaardigheden 

 Een stevige dosis doorzettingsvermogen, motivatie en een échte winnaarsmentaliteit! 

 Ondernemend, zelfstandig en klantengericht 

Wat zal je krijgen: 

 Innovatieve bedrijfscultuur – Je werkt mee aan nieuwe uitdaging en met mensen die 
samen het bedrijf uniek en groot maken 

 Jouw bijdrage telt – niet enkel de teams groeien dankzij jouw bijdrage, maar heel het 
bedrijf veranderd erdoor 



 Salaris en voordelen – Je ontvangt een marktconform salaris en voordelen 

 
Wil je jouw carrière naar een nieuw en hoger level brengen, jezelf inzetten voor ons bedrijf en 
meedelen in ons succes? Solliciteer vandaag via recruitment-be@auto1.com en begin aan een 
nieuwe uitdaging! 

 


