
 

Wij behoren tot de TRUCK TRADING GROUP, deze telt 9 DAF garages in België en Luxemburg en is 

actief sinds 1985. Op zijn beurt maken we deel uit van Willy Van Doorne Int’l, een familiale holding 

met een uitgesproken lange termijnvisie. Reeds meer dan 30 jaar is DAF ons huismerk voor alle 

transportoplossingen van 6 ton tot 44 ton. Voor de lichtere bedrijfsvoertuigen tot 7 ton, hebben onze 

klanten keuze uit het aanbod van IVECO DAILY. Onze vestigingen en werkplaatsen in Houthalen 

(TTLimburg) en Herent (TTBrabant) vormen samen één entiteit. 

O.w.v. een nakende pensionering, kijken we voor onze vestiging in Herent, uit naar een (m/v):  

Site Manager Truck Trading Brabant 

Aftersales manager  

 

Je neemt de dagelijkse leiding over TTBrabant in handen, d.w.z. onze 3 werkplaatsen (DAF, IVECO & 

Carrosserie) en de back-office. Voor onze 20 medewerkers ben je de inspirerende manager die het 

aftersales-filiaal verder uitbouwt tot een referentie binnen de wereld van trucks en bestelwagens op 

gebied van service en efficiency. Klantgerichtheid, motiverende sturing en rendabiliteit zijn hierbij je 

speerpunten. Je bouwt dan ook een sterke relatie uit met onze klanten. Je werkt binnen de goede 

omkadering en procedures van de constructeurs en de TTGroup.  Zo rapporteer je rechtstreeks aan de 

Algemeen Directeur van TTLimburg en kan je rekenen op ondersteuning in finance, verkoop, HR door 

het gecentraliseerde team in Limburg.  

 

Profiel 

• Je beschikt over sterke leidinggevende en peopleskills. 

• Je hebt bij voorkeur relevante ervaring in de vrachtwagensector en/of automotive. 

• 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.  Je kan daarbij 

rekenen op een professionele omkadering en collegiale ondersteuning vanuit TTLimburg, deel 

uitmakend van een gerenommeerde organisatie TTGroup met een sterk marktaandeel in de truck-

sector. Met onze groep zitten we mee in het DAF-opleidingsprogramma hetgeen een constante 

bijscholing aan alle medewerkers garandeert. 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

