
 

Heb jij affiniteit met auto’s, ben je nauwkeurig en commercieel gedreven? Lees dan snel verder! 

SERVICE ASSISTENT AUTOMOTIVE 

 

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 Service 

Assistent (fulltime). 

Wat ga je bij ons doen? 

Als Service Assistent heb je een ondersteunende en faciliterende rol en zorg je ervoor dat alles tot in 

de puntjes geregeld is op jouw vestiging. Je bent het eerste maar ook het laatste aanspreekpunt van 

onze particuliere klanten. Naast het ontvangen van de klanten, ben je veelal bezig met 

administratieve werkzaamheden zoals het opstellen van koopovereenkomsten en het uitvoeren van 

contractafhandelingen. Daarnaast komen er voorbereidende logistieke werkzaamheden bij kijken, 

zoals het onderhouden van de contacten met onze transporteur en het klaarzetten van auto’s voor 

transport. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken jou als je jezelf herkent in de onderstaande punten. 

 

 Je hebt een passie voor de autobranche. Ervaring in deze branche is een pré; 

 Je bent representatief en gastvrij; 

 Je hebt een afgeronde mbo-opleiding en bent bekend met de diverse Microsoft Office 

programma’s; 

 Je bent communicatief sterk en hebt ervaring met klantcontact; 

 Je bent zelfstandig, toegewijd en betrouwbaar; 

 Natuurlijk ben je in het bezit van een rijbewijs B. 

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, bijvoorbeeld 

naar Auto Inkoper. 

Interesse? 

Leuk dat je WijkKopenAutos.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. 

 


