
 
   

 

 
    

 
F    
    

 

 
IDE AUTOMOTIVE bvba 
Brugsesteenweg 91 
8740 PITTEM 
T. +32 (0)51 46 78 11 
F. +32 (0)51 46 78 03 
 

 
Krommewege 46 BTW  0465.026.512 RPR BRUGGE info@ide-automotive.be 
9990 MALDEGEM ING IBAN BE54 3850 6311 1697 BIC BBRUBEBB www.ide-automotive.be 
T. +32 (0)50 71 30 61 KBC IBAN BE23 4671 1437 3191 BIC KREDBEBB  
F. +32 (0)50 71 38 52 Fortis IBAN BE71 0016 5509 8569 BIC GEBABEBB 
 

VACATURE 

Ide Automotive – groothandel en specialist in auto-onderdelen, accessoires, uitrusting & herstellingen! 
Ide Automotive verkoopt tal van auto-onderdelen, werkmateriaal en auto-accessoires aan zowel 
professionelen/garagisten als particulieren uit de ruime regio. 
Daarnaast zijn we, dankzij onze uitstekende werkplaatsuitrusting en onze ervaren techniekers, dé specialist in 
autoherstellingen en specifieke aanpassingen of montage. 
Met doordachte investeringen in nieuwe technologieën en apparatuur, en met groeikansen voor gedreven 
medewerkers wil Ide Automotive zich blijven ontwikkelen als expert in de autotechniek van de toekomst. 
Onze troeven: service, flexibiliteit, expert en grote voorraad van onderdelen. 
 
 

Heb je zin om deel uit te maken van een sterk groeiend bedrijf? 
Kom dan het commerciële team versterken als 

VERKOPER INDUSTRIËLE KLANTEN 
 
 
JOUW JOB 
 Je gaat actief op zoek naar nieuwe industriële klanten, welke zich bevinden in verschillende sectoren en 

regio’s 
 Vergroot de omzet van bestaande industriële accounts door nieuwe producten en diensten aan te bieden, 

kansen in de markt te spotten en deze verder te ontwikkelen tot commerciële producten en diensten 
 Je staat dagelijks in contact met klanten en weet met hen een duurzame relatie uit te bouwen door 

professioneel advies en expertise 
 Je slaagt erin de wensen van de klant te vertalen in een kwalitatief, technisch en commercieel passende 

oplossing 
 Proactief geven van input en actief aanreiken van suggesties vanuit het eigen vakdomein om bestaande 

methodes, systemen en procedures te verbeteren op basis van pijnpunten en vaak voorkomende problemen 
 Netwerker en ambassadeur van het bedrijf 
 Je draagt bij aan het verzamelen van strategische marktinformatie door producten van concurrenten en 

reacties van klanten te volgen 
 Je houdt een correcte administratie bij, waaronder contracten, e-mailafhandeling, offertes etc en je 

communiceert met het management omtrent voortgang 
 Up-to-date houden van vakkennis 
 Je behaalt jouw objectief, namelijk de verwachte omzet en contributietargets 
 Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder en mede-eigenaar van Ide Automotive 

 
JOUW PROFIEL 
 Affiniteit met onze producten en dienstverlening 
 Je hebt een afgeronde opleiding (bachelor/graduaat) in een technische, bedrijfskundige of commerciële 

richting 
 Enkele jaren ervaring in een commerciële functie 
 Je werkt zelfstandig en probleemoplossend 
 Je bent een doorzetter en gaat resultaatgericht te werk 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
 Interesse om in een familiaal bedrijf met ambitieuze groeiplannen terecht te komen 
 Je drukt je zonder moeite uit in het Nederlands, Frans en Engels en past je flexibel aan in een snelle 

veranderende omgeving 
 
AANBOD 
Deze uitdagende functie biedt je ruime verantwoordelijkheden in een groeiend bedrijf met informele cultuur. In ruil 
voor je inzet en enthousiasme krijg je een competitief salarispakket, inclusief bedrijfswagen en andere 
aantrekkelijke extralegale voordelen. 
 
INTERESSE? 
Solliciteer meteen en stuur je motivatiebrief en CV door naar Petra: petra@ide-automotive.be L . +3 
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