
Het oer-Hollandse Tent Trailer Center is dé toonaangevende retailer van vouwwagens met drie verkooplocaties Noord -
Midden - Zuid. Deze vestigingen in Emmen, Utrecht en Boxtel zijn eigendom van de overkoepelende Nederlandse Campfire
Group, waaronder ook fabrikanten Holtkamper en Easy Caravanning vallen. We richten ons op mobiele kampeermiddelen
die beantwoorden aan het verlangen van de moderne consument die op zoek is naar de ultieme vrijheidsbeleving. Eind
2019 werd in Utrecht, langs de A2, het nieuwe Tent Trailer Center Conceptstore gerealiseerd.

Voor deze flagshipstore locatie zijn we per direct op zoek naar een

Wat ga je doen?
In deze functie ben jij ons visitekaartje en het eerste aanspreekpunt voor onze klanten op het gebied van de uit
te voeren werkzaamheden, planning, schade en garantieclaims. Je plant afspraken in en doet dit in nauw overleg
met de werkplaatschef. Daarnaast voer je diverse administratieve werkzaamheden uit. Je bewaakt de voortgang
van de werkzaamheden en houdt de klant hiervan op de hoogte. Je werkt samen met je andere collega’s in een
klein gemoedelijk team en ondersteunt in de showroom als dat nodig is.         

Wat breng je mee?
-        Enthousiasme voor de automotive en/of kampeerbranche. 
-        Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
-        Je bent een stressbestendige teamspeler met organisatorische en communicatieve vaardigheden. 
-        Je bent klant- en servicegericht en representatief.

De Campfire Group biedt:
-        Een uitdagende functie in onze flagshipstore Utrecht binnen een ambitieuze groeiende organisatie van    
         de Campfire Group. 
-        Marktconform salaris.      
-        Doorgroeimogelijkheden.
-        Een 'doe maar gewoon' cultuur en informele sfeer. 

Interesse?
Stuur dan je CV met korte motivatie naar Bas Stolwijk (branchemanager van Tent Trailer Center Conceptstore in
Utrecht) bas@tenttrailercenter.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas Stolwijk via 0591-
668966. Ook als je enige ervaring hebt als serviceadviseur in een andere branche, of bijvoorbeeld als
floormanager in de horeca, maken wij graag kennis met je! 

 Allround Werkplaatsreceptionist - Verkoopadviseur 
(m/v fulltime) 

Vacature 

mailto:bas@tenttrailercenter.nl

