Garage Cordia BV is importeur van Toyota, Lexus, Daihatsu, HINO, BYD en
JMC automobielen. Naast de afdeling autoverkoop zorgen een service- en
onderdelenafdeling samen met een uitdeuk- en spuitinrichting voor een uniek
servicepakket op Curacao.
Momenteel zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende vacatures:

1. Manager Magazijn
Tot de taken behoren onder meer:
x het adviseren van de directie inzake de organisatie van het magazijn, met name voor
wat betreft voorraadbeheer en logistieke processen
x het verantwoordelijk zijn voor het plannen, organiseren en controleren – op voortgang
en kwaliteit – van de werkzaamheden binnen het magazijn
x het zorgdragen voor de verkoop van onderdelen over de balie en de uitgifte van
onderdelen intern en extern
x het plaatsen van bestellingen van onderdelen en het coördineren van de openstaande
bestellingen
De
-

kandidaten waar wij naar op zoek zijn beschikken over tenminste:
Relevante opleiding op min. HBO niveau
gedreven management en organisatie talent
minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in soortgelijke functie
enige kennis en affiniteit met auto’s gewenst
uitstekende communicatieve vaardigheden
kennis van de nederlandse en engelse taal in woord en geschrift is een must, kennis
van het papiamentu is een pre
ervaring met MS-Office en relevante software pakketten

2. Fleet Sales Representative/Account Manager
Tot de taken behoren onder meer:
x promoot en verkoopt voertuigen aan coomerciele klanten
x doet acquisitie ter vergroting van de bestaande portefeuilles commerciele klanten
x onderhoud contacten (zowel persoonlijke als telefonische als schriftelijke) met de
klanten ter behoud van portefeuilles
x neemt initiatieven op het gebied van marketing en pr specifiek gericht op commerciele
klanten in samenspraak met de Marketing en Pr Manager en Sales Manager
x assisteert de Sales Manager bij het verzamelen en verwerken van gegevens die
belangrijk zijn voor het beheer van de klantenportefeuille en sales
De kandidaten waar wij naar op zoek zijn beschikken over minimaal 4 jaar aantoonbare
werkervaring met een vergelijkbaar takenpakket en een relevante opleiding op MBO niveau.

3. Graphic designer.
Tot de werkzaamheden behoren o.a. de volgende taken:
- ontwerpt grafisch materiaal in de passende huisstijl van het bedrijf
- vertaalt management strategisch beleid in visueel materiaal
- creeert grafisch materiaal ter ondersteuning van het strategisch beleid
- stelt prioriteiten zodat de deadline voor de verschillenden projecten behaald worden
De kandidaten waar wij naar op zoek zijn beschikken over aantoonbare ervaring met een
vergelijkbaar takenpakket en liefst ook enige kennis en ervaring op het gebied van website
design & development. Verder is een relevante opleiding op MBO niveau vereist.
Sollicitatie
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van functie waarnaar gesolliciteerd wordt, met
curriculum vitae en pasfoto vóór 28 februari 2017 e-mailen naar
humanresources@garagecordia.com. Voor meer informatie kunt u bellen naar 788-2886 tst
1519.

