vacature automotive consultant België
Wie zijn wij:
WESP ontwikkelt business intelligence software voor de automotive aftersales. In andere woorden: wij
creëren onder andere dashboards voor garagebedrijven, grossiers, importeurs en andere
belanghebbenden en geven deze bedrijven zo tools in handen om hun eigen performance te helpen
verbeteren.

Jouw koers:
Als automotive consultant bezoek jij garagehouders die een abonnement hebben bij WESP. Je voert
adviesgesprekken met de klant om de performance te verhogen. Vanuit het werkplaatsdashboard,
opgesteld door WESP, heb jij alle informatie bij de hand om de garagehouder te ondersteunen en
coachen. Je voorziet ze van tips om processen te verbeteren, je coacht de medewerkers op het gebied
van aftersales, je kijkt naar hoeveel bonnen er wekelijks geschreven worden en wat het gemiddelde
factuurbedrag is en hoe deze verhoogt kunnen worden.
Je klantenkring bouw je zelf op door actieve werving en samenwerking met onze partners op de
Belgische markt.

Jouw kracht:
Als automotive consultant binnen WESP, krijg je veel vrijheid, maar verwachten we ook het één en
ander van je. Namelijk, dat je;
Proactief bent met een commerciële inslag
Zelfstandig je werkzaamheden kan uitvoeren
Integer en betrouwbaar bent
Analytisch sterk bent
Ervaring in en kennis van werkplaatsprocessen hebt
Probleemoplossend bent
Tweetalig bent (Nederlands en Frans), Engels is een pré

Jouw keuze:
Als Automotive Consultant binnen WESP in België ga je werken bij een sterk en uniek bedrijf binnen
de automotive branche. Wat je van WESP mag verwachten:
Goed salaris passend bij jouw kennis en ervaring
Auto, telefoon en laptop van de zaak
Écht verschil maken voor WESP en haar klanten
Werken bij een bedrijf dat leidend is in BI binnen de automotive
Veel vrijheid en verantwoordelijkheid

1

vacature automotive consultant België
Pak het moment:
Ben je geïnteresseerd, aarzel dan niet en stuur je motivatiebrief en CV naar
ann.stoop@mywesp.com. Wil je eerst nog wat extra informatie, bel ons gerust op het nummer
073 82 27 562.
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