
 

Zijn auto's jouw passie en ben je commercieel gedreven? Lees dan snel verder! 

Auto Inkoper  

WijKopenAutos.nl is het snelst groeiende en meest toonaangevende handelsplatform voor auto’s in 

Europa. Op meer dan 200 locaties in heel Europa, waarvan 40 locaties in Nederland en België, bieden 

we via ons exclusieve autodealernetwerk een gevarieerde portefeuille van occasions aan. We zijn in 

de afgelopen jaren enorm gegroeid en dat doen we nog steeds. 

Ter ondersteuning van diverse van onze vestigingen zijn wij op zoek naar een flexibele Auto 

Inkoper (fulltime). 

Wat ga je bij ons doen? 

Als Auto Inkoper voor de aan jou toegewezen vestiging ben je samen met het team verantwoordelijk 

voor de gehele vestiging. Je ontvangt particuliere verkopers gastvrij en professioneel en zorgt voor 

een zorgvuldige inspectie van de aangeboden auto. Je let hierbij bijvoorbeeld op fysieke schade, 

maar je maakt ook een proefrit om eventuele technische mankementen op te sporen. Vervolgens leg 

je een onderbouwd prijsvoorstel voor aan de klant en zorg je voor de verdere administratieve 

afhandeling.  

Naast het ontvangen van klanten op locatie, ga je zelf ook via verschillende kanalen op zoek naar 

occasions om ons auto aanbod uit te breiden. 

Wie zoeken wij? 

 Je beschikt over een brede autokennis (verschillende merken); 

 Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als bijvoorbeeld inkoper/verkoper/verkoopadviseur bij een 

autodealer; 

 Je hebt een flexibele instelling; 

 Je bent op de hoogte van wat er op de automarkt speelt; 

 Werken met targets zie jij als een positieve uitdaging; 

 Je bent ondernemend en beschikt over analytische, commerciële en communicatieve 

vaardigheden; 

 Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in zowel woord als geschrift. 

Wat bieden wij? 

Werken bij WijKopenAutos.nl betekent werken in een groeiende organisatie waarbij je in contact staat 

met collega's door heel Nederland. Teamwork, openheid, ruimte voor eigen initiatief en een informele 

sfeer typeren onze organisatie. We staan bekend om korte communicatielijnen, snel schakelen, 

collega’s met ambitie en onze passie voor de automotive branche.  

Naast een marktconform basissalaris bieden wij je een aantrekkelijke bonusregeling. En gezien de 

snelle groei van ons bedrijf zijn er ook diverse doorgroeimogelijkheden mogelijk voor je. 

Interesse? 

Leuk dat je WijKopenAutos.nl als je toekomstige werkgever ziet! Stuur ons direct je cv en 

motivatiebrief en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

Als je eerst nog vragen hebt, kun je ons HR & Recruitment team bellen op 085 888 78 03. 


