
 

Dit zijn jouw taken 

• Campers reinigen en 

controleren voor aflevering 

• Uitleg van de campers geven 

aan de klanten, zowel voor 

verkoop als verhuur  

• Showroom en buitenterrein 

inrichten  

• Schoon houden van de 

kampeerauto’s, zowel binnen 

als buiten 

• Aankoop intenties spotten bij 

klanten in de showroom  

 

Dit ben jij 

• Minimaal rijbewijs B, bij 

voorkeur ook C  

• Een enthousiaste, flexibele en 

servicegerichte houding 

• Goede communicatieve 

vaardigheden 

• Bij voorkeur ervaring met 

campers  

• Ook inzetbaar op zaterdagen 

en sporadisch op zondagen 

 

Dit krijg je ervoor terug 

• Part-time functie (ca. 30 uur 

per week)  

• Mogelijke werkdagen 

dinsdag t/m zaterdag  

• Salaris CAO conform 

• Goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

 

 

Vacature 

Verkoop & aflever assistent  
m/v 

Interesse?  

Zie jij jezelf al als verkoop en aflever assistent van Mobiledrôme? Reageer dan 
vandaag nog op deze vacature door je motivatie en CV op te sturen naar 
info@mobiledrome.nl. Wie weet zit jij dan binnenkort bij ons aan tafel, om 

onder het genot van een kop koffie je motivatie verder toe te lichten! 

 

Ter ondersteuning van onze afdeling verkoop zijn wij op zoek naar een Verkoop & Aflever 
Assistent voor een part-time dienstverband van ca. 30 uur per week.  
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitleg van de camper aan de 
(verhuur)klanten. Je draagt er zorg voor dat de campers op tijd en schoon klaarstaan voor de 
aflevering. Ook zorg je mede voor de inrichting van de showroom, zodat onze campers er 
altijd keurig bij staan. Op drukke momenten ben je ook te vinden in de showroom. Jij spreekt 
klanten aan en probeert een koopintentie te achterhalen. Zodra duidelijk is wat die klant wil 
draag je ze over aan een van de verkopers, zodat er een passende offerte kan worden 
aangeboden.  
 
Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
Rond kwart voor negen kom je binnen in de showroom en drink je koffie met je collega’s van 
de showroom. Hier bespreek je zowel de zaken die voor die dag op de agenda staan als de 
informele zaken. Na de koffie kan je werkdag dan echt gaan beginnen!  
 
Er staan vandaag twee afleveringen op de agenda en jij gaat ervoor zorgen dat de klanten 
tevreden naar huis gaan met hun nieuwe camper. Je haalt de af te leveren campers op bij de 
werkplaats en zorgt dan de camper klaargemaakt wordt voor aflevering. Je controleert de 
camper en zet de puntjes op de i, zodat de campers glimmend staan te wachten op de klant.  
 
De voorbereiding voor de afleveringen zijn gedaan. Nu kun je die camper uit de showroom 
rijden die eerder deze week verkocht is. Deze moet verhuizen naar de werkplaats zodat ook 
deze klaargemaakt kan worden voor de klant. Die open plek in de showroom vul je ook weer 
op, zodat de showroom er weer perfect uitziet.  
 
Inmiddels is het bijna twee uur: de afleveringen staan op de planning. Twee klanten komen 
vandaag hun camper ophalen en jij gaat ze daarbij helpen. Je overhandigd de sleutels en 
voorziet ze van alle informatie die zij nodig hebben bij het gebruik van de camper. Vervolgens 
gaat de goed geïnformeerde klanten met een tevreden gevoel naar huis.  
 
Tegen het einde van de middag is het druk geworden in de showroom. Nu ga jij je verkoop 
collega’s helpen door de klanten in de showroom aan te spreken. Bij een van de klanten 
ontdek je een aankoopintentie. Je vraagt door tot je in detail weet wat ze zoeken en draagt 
ze vervolgens over aan een van de beschikbare verkopers.  
 
Tenslotte bekijk je alvast wat er morgen te doen staat, voordat je terug naar huis gaat om 
van je avond te genieten.   
 
Mobiledrôme & Partners  
Wij zijn het grootste full-service camperbedrijf van Nederland. Mobiledrôme & Partners is 
hét adres voor het kopen van nieuwe en gebruikte campers, het huren van campers, het 
opbouwen van technische accessoires en voor onderhoud & reparatie aan de camper. Dit 
alles doen wij in eigen huis, onder één dak. Uiteraard gaat dat allemaal samen met de 
bekende Brabantse gastvrijheid! 
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