Regional Purchase Manager
Over AUTO1.com
AUTO1 is ’s werelds meest innovatieve online handelsplatform voor het aan- en verkoop van
tweedehands wagens. AUTO1 is momenteel actief in meer dan 20 landen waar we e-commerce en de
automotive markt combineren! Op meer dan 600+ locaties in de wereld bieden we aan onze klanten de
mogelijkheid hun wagen te verkopen, waardoor we ons exclusieve autodealernetwerk een enorme keuze
aan wagens kunnen aanbieden!

Je zal:







De interne inkoop strategie vertalen naar concrete acties en plannen
Leiding nemen van het Vlaamse inkoopteam! Aansturen, coachen en evalueren van een
topteam!
Het bedrijf verbeteren! Je verbeterd de commerciële en vakinhoudelijke werkzaamheden
Beslissingen maken! Jij bent verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor iedereen.
Hard werken aan de KPI’s en iedereen naar een hoger niveau brengen.
Rapporteren naar de Managing Directors om de strategie te bepalen.

Je bent:








Communicatief! Je zal goed moeten communiceren op alle niveaus.
Ervaren! Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een commerciële management omgeving
Commercieel! Je kan ijs aan een eskimo verkopen en dit ook aanleren aan anderen.
Zelfstandig ingesteld! Je krijgt veel vrijheid om aan AUTO1 te bouwen
Stressbestendig! Wij zoeken iemand om mee te bouwen aan het bedrijf
Een taalknobbel! Om met nationale en internationale kandidaten en collega’s te communiceren,
kan je vlot Nederlands, Frans en Engels
Gemotiveerd! Geen uitdaging is te klein of te groot! “Never give up!” is je lijfspreuk!

Waarom overstappen naar AUTO1.com?
We zijn een jong, sociaal en ambitieus bedrijf, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. De
communicatielijnen zijn kort en de organisatiestructuur is vlak. Je kunt zelfstandig en op verantwoorde
wijze werken en meegroeien met ons succes in onze open-minded en motiverende omgeving.
Naast de informele werksfeer zijn er regelmatig leuke drinks en feestjes. Daarnaast bieden wij ook een
marktconform salaris.

Wil je jouw carrière naar een nieuw en hoger level brengen, jezelf inzetten voor ons bedrijf en meedelen
in ons succes? Solliciteer vandaag en begin aan een nieuwe uitdaging!

