Stagiair(e) Fleetsales
Wil jij samen met Ford een stap verder gaan?
Jezelf ontwikkelen en ben jij een harde
werker? Dan zoeken wij jou!
Functieomschrijving:
Fleetsales is het zenuwcentrum van de
verkoop aan de groot zakelijke markt. Via
deze afdeling verlopen de contacten tussen
de top 500 bedrijven van Nederland, de
leasemaatschappijen en de dealers.
Hoe ziet een dag van een stagiair eruit op de
afdeling Fleetsales? Je komt binnen en zet de
computer aan. Je pakt een kopje koffie of
thee en neemt de dag door met jouw
stagebegeleider. Het is jouw taak om het

Werkzaamheden:
• Opstellen en beheer contracten
• Assistentie bij tenders
• Sales en budget rapportages
• Check leveringen en financiële
afwikkeling
• Check lopende orders fleets op
levertijd
• Assistentie bij events voor fleets

contact met dealers te onderhouden, je zet
demo-auto’s in en houdt de demopool up to
date, je stelt klantcontracten op, je monitort
de orders van klanten en draagt zorg voor
diverse rapportages over de
contractafspraken.
Maar wat is er zo leuk aan deze functie? Een
antwoord van een stagiair: “de afwisseling
tussen telefonisch contact met de klant en de
dealers en administratieve werkzaamheden
maakt een dag elke keer weer anders”. In
deze veelzijdige functie kan het voorkomen
dat jou gevraagd wordt of jij auto’s wilt
vervoeren naar verschillende events.

Functie-eisen:
• HBO, MER, BE of CE of vergelijkbare
richting
• Enthousiast, flexibel en servicegericht
• Goede spreek- en schrijfvaardigheid van
de Nederlandse en Engelse taal
• Goede computervaardigheden,
voornamelijk Excel en Word
• Rijbewijs B

Wat krijg je ervoor terug?
• Alle ruimte voor eigen initiatief en veel eigen verantwoordelijkheid
• Onderdeel uitmaken van een team met hele leuke collega’s
• Een stagebegeleider die echt de tijd voor je neemt, met veel werkervaring om mee te
sparren
• Genoeg ruimte om jezelf optimaal te ontwikkelen
• Een informele werksfeer
• Stagevergoeding van € 500,- bruto per maand

Laat ons weten waarom jij onze droom kandidaat bent en stuur jouw CV
Email: azwaneve@ford.com
Tel. (+31)20504475

