
                            
 
 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega die ons team Operations komt versterken in de functie van: 

 

SUPERVISOR REMARKETING (1,0 fte) 

 

De uitdaging 

Je bent verantwoordelijk voor het correct en efficiënt afhandelen van alle taken die samenhangen met herinzet en verkoop van 
personenauto’s en bedrijfswagens. Je realiseert targets op gebied van dagen, aantallen en marges m.b.t. herinzet, verkoop en 
voorraadbeheer. Je rapporteert aan de Operations Manager. 
 
Wat ga je doen? 
Het is een veelzijdige functie waar je dagelijks te maken zult krijgen met veel ad-hoc zaken. Maar dat maakt het zo afwisselend, 
geen dag is hetzelfde. Tot je werkzaamheden behoren o.a.  

o Mogelijkheden remarketing bepalen (herinzet lease en/of verkoop) 
o Initiëren acties en bewaken doorlooptijden vervolgtraject  
o Initiëren en bewaken pricing  
o Bepalen juiste verkoopkanaal (particulier, B2B, handel, veiling, export)  
o Bepalen van inruilprijzen  
o Initiëren van verkoopacties 
o Locatiebeheer auto’s  
o Bewaken stadagen  
o Up-to-date houden van systemen waaronder onze website 
o Bewaken optimale offline en online presentatie  
o Aansturen medewerker remarketing 
o Vervangen medewerker remarketing bij afwezigheid 

 

Wat vragen wij? 

o HBO werk- en denkniveau 

o Opleiding in commercieel-administratieve richting 

o Minimaal 3 jaar relevante en aantoonbare werkervaring 

o Kennis van MS Office 

o Financieel goed onderlegd 

Wie zoeken wij?  

Je bent betrouwbaar en integer, enthousiast, flexibel en gemotiveerd, oplossingsgericht en pro-actief, dienstverlenend en 

klantgericht, een echte teamplayer en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). Je 

werkt vanzelfsprekend accuraat en bent efficiënt, beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen en toont durf en 

daadkracht. Uiteraard ben je commercieel gedreven en beschik je over voldoende overtuigingskracht en 

onderhandelingsvaardigheden om optimaal invulling aan deze uitdaging te geven.   

 

Wat bieden wij? 

Werken bij Zuidlease betekent een baan bij een sterk groeiend en financieel solide bedrijf. Wij bieden marktconforme primaire 

arbeidsvoorwaarden en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming in de kosten voor 

zorgverzekering, een reiskostenregeling en stoelmassages. Er wordt gewerkt in een informele sfeer binnen een organisatie 

waar alle deuren altijd open staan. Daarnaast is er een personeelsvereniging die regelmatig leuke activiteiten voor het hele 

team organiseert. 

 

Wie is Zuidlease? 

Zuidlease is al bijna 30 jaar dé specialist in mobiliteitsoplossingen voor de zakelijke markt in Zuid-Nederland. Ons team van 
ruim 30 enthousiaste en betrokken medewerkers beheert bijna 5.000 contracten en beschikt over de juiste kennis en ervaring 
om onze relaties maximaal te ontzorgen. Onze relaties bevinden zich met name in het MKB, maar ook bij 
(semi)overheidsorganisaties geven wij, met een breed pakket aan dienstverlening, optimale invulling aan mobiliteitswensen. 
Naast de directie bestaat ons bedrijf uit de afdelingen Business Support, Customer Service, Finance, Leaseteam, Operations en 
Sales. Samen gaan wij voor onze missie “De sleutel naar onbezorgde mobiliteit”.  
 

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je graag werken bij dé leasemaatschappij voor het Zuiden? Mail jouw cv 

voorzien van korte, overtuigende motivatie dan vóór 5 oktober 2020 naar vacature@zuidlease.nl onder vermelding van vacature 

2020-02. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Saskia Schepers, telefoonnummer 046-

4581767.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


