
Functie 

Jouw commerciële handelsgeest ontwikkelen tot een ware Sales professional doe je bij 

Mercedes-Benz Truckstore! Zie jij jezelf als een échte ondernemer, zie jij targets en 

internationale klanten juist als uitdaging? Grijp deze kans en laat jouw carrière (door)groeien! 

Onderhandelen met (inter)nationale kopers, dat ga je doen! 
Als échte ondernemer ben jij verantwoordelijk voor het verkopen van gebruikte trucks aan 

nationale en internationale eindafnemers, dealers en handelaren. Dit doe je voornamelijk 

vanuit de standplaats Roelofarendsveen. Jij hebt een divers klantenbestand met veelal 

internationale kopers waarbij je ook veel contact hebt met de potentiële afnemers middels 

telefoon en mail. 

Jij onderhandelt over: 

  prijzen, 

 technische condities, 

 verschepingsmogelijkheden, 

 inruilers 

 en mogelijk ook over leasecondities. 

Als Junior Verkoper werk je veel samen met drie collega-Verkopers en met de twee 

Medewerkers Verkoop Binnendienst. Je rapporteert aan de Manager TruckStore. TruckStore 

is lokaal onderdeel van Mercedes-Benz Trucks Nederland. Je hebt daarom ook regelmatig 

contact met de collega’s op het hoofdkantoor in Utrecht en met collega’s die voor andere 

entiteiten binnen Daimler werken.  

Profiel 

Jouw keywords: commercieel en resultaatgericht 
Wij zijn op zoek naar een gedreven, ondernemende collega die affiniteit heeft met trucks. 

Om succesvol te zijn als Junior Verkoper Gebruikte Trucks, herken jij je in de volgende 

punten: 

 Je vindt het leuk om met targets te werken en bent resultaatgericht. 

 Je beschikt over “handelsgeest’ en onderhandelingsvaardigheid en bent leergierig. 

 Met enige commerciële ervaring, die je in een bijbaan of stage hebt opgedaan heb je 

een streepje voor! 

 Gezien jouw internationale klanten is het handig om een goed woordje Engels te 

kunnen spreken. Als je ook Duits spreekt, is dat heel mooi! 

 Een HBO-opleiding in de richting van Commerciële Economie zou je zeker kunnen 

helpen in deze functie. 

Afdeling 

Werken bij Mercedes-Benz betekent werken voor een A-merk, daarbij horen top 

medewerkers en managers! Mercedes-Benz is een ambitieuze organisatie en wil in alles wat 

zij doet de beste zijn. Daimler AG, waar Mercedes-Benz Trucks deel van uitmaakt, heeft 



wereldwijd circa 282.000 medewerkers. Dit betekent goede doorgroeimogelijkheden binnen 

de organisatie, in elk vakgebied, voor ambitieuze mensen. Mercedes-Benz Trucks Nederland 

B.V. is in Nederland de importeur van vrachtwagens van de merken Mercedes-Benz en 

FUSO. 

Binnen Mercedes-Benz Trucks is TruckStore in Roelofarendsveen verantwoordelijk voor de 

in- en verkoop van gebruikte trucks en vans in Nederland en het buitenland. TruckStore is een 

internationaal merk binnen het Daimler concern met 31 vestigingen in Europa. Wij zijn 

gespecialiseerd in de aan- en verkoop van tweedehands vrachtwagens van alle merken, 

modellen, carrosserieën en leeftijden en bieden daarnaast alles omvattende service concepten. 

Uiteraard ligt de nadruk op het merk Mercedes-Benz. Voor een indruk van de activiteiten 

verwijzen we naar de site: www.truckstore.nl. 

Wat wij bieden 

Wij bieden een interessante, uitdagende functie in een professionele omgeving maar dat is 

niet alles!. 

 Binnen Mercedes-Benz word je opgeleid tot Verkoper en leer je alle ins-en-outs van 

het sales-vak en de truckwereld kennen! 

 Wij bieden een opleiding, zowel on- als off-the-job, waarbij alle aspecten van het vak 

aan de orde komen (uiteraard gebruikte trucks, maar daarnaast ook o.a. FleetBoard, 

financieringen, werkplaats, binnendienst, mobiliteit en service, time-management, 

marktbewerking etc). 

  Theoretische zaken zullen zich afwisselen met praktische zaken, terwijl je in jouw rol 

als toekomstig Verkoper Gebruikte Trucks groeit en je meer en meer de dagelijkse 

gang van zaken eigen maakt bij TruckStore. Ook op jouw werkplek krijg je de 

ondersteuning die nodig is om steeds zelfstandiger te gaan acteren binnen Sales van 

ons topmerk. 

Een hele mooie kans om een grote stap in je carrière te maken met volop 

doorgroeimogelijkheden, binnen een zeer professionele en succesvolle organisatie! Uiteraard 

bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een goed salaris, pensioenopbouw en 

gunstige personeelsregelingen 

 

 

http://www.truckstore.nl/

