
 
Truck Trading Antwerpen N.V. gevestigd in Wijnegem, maakt deel uit van de TRUCK TRADING GROUP 

die is opgericht in 1982 en onderdeel is van de holding Willy Van Doorne International met ondertussen 

9 DAF garages in België en Luxemburg. Reeds meer dan 40 jaar is DAF het huismerk van TTAntwerpen 

voor alle transportoplossingen van 7,5 ton tot 44 ton. Voor de lichtere bedrijfsvoertuigen tot 5 ton, 

hebben onze klanten keuze uit het aanbod van Mercedes-Benz Vans. Wij zijn tevens erkend hersteller 

van Mercedes-Benz Trucks.  

O.w.v. een pensionering tegen het jaareinde, kijken wij uit naar een (m/v):   

Algemeen Directeur  

Truck Trading Antwerpen 
 

Je neemt de algemene leiding van TTAntwerpen, bestaande uit een sales-, aftersales-, parts- en back-

office-afdeling, in handen. Voor onze 40 medewerkers ben je de inspirerende manager op 

operationeel, financieel en commercieel vlak. Met vizier op de (digitale) toekomst bouw je de vestiging 

verder uit tot een referentie binnen de wereld van trucks en bestelwagens met focus op innovatie, 

rentabiliteit en service. Zo zijn o.a. het relatiebeheer en de onderhandelingen met DAF bij jou in goede 

handen. Je rapporteert rechtstreeks aan de holding. 

 

Profiel 

• Je beschikt over sterke leidinggevende en motiverende capaciteiten. 

• Je hebt bij voorkeur relevante ervaring in de vrachtwagensector of aanverwanten. 

• Je bent een ondernemer pur sang: positief gedreven en resultaatgericht. 

• Je combineert sterke analytische en organisatorische vaardigheden met een hands-on en no-

nonsens aanpak. 

• Je hebt een digitale mindset en weet deze uit te rollen op de werkvloer. 

 

Aanbod 

Je kan in onze vlakke en no-nonsens organisatie boeiende uitdagingen oppakken. Reken hierbij op een 

professionele omkadering en collegiale ondersteuning vanuit de TTgroep, een gerenommeerde 

organisatie met een sterk marktaandeel in de truck-sector. Onze groep biedt alle medewerkers 

opleiding en permanente bijscholing aan. We bieden een motiverend en marktconform salarispakket.  

 

Interesse? 

Stuur dan je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be, t.a.v. van Anke Ramakers, senior consultant, 

van Goelen & Gaukema HR Partners. Voor meer info kan je bellen naar 014/61 57 87. Discretie en een 

spoedige reactie worden verzekerd.  

mailto:solliciteren@goelen.be

