
 

Vacature Commercieel Medewerker Buitendienst 
 
Wie zijn wij?  
Auto Huren Curacao is meer dan twaalf jaar actief als autoverhuurder op Curaçao. We verhuren 
auto’s aan toeristen op het eiland en staan elke dag voor ze klaar! Door de grote groei zijn we op 
zoek naar versterking binnen ons team gericht op de buitendienst. Klantencontact, service, snel 
handelen en overzicht bewaren is belangrijk in onze branche.  
 
Heb je net je opleiding afgerond en wil je tussenjaar nemen? Ben je op zoek naar een baan in het 
buitenland en heb je affiniteit met auto’s? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou!  

Wat ga je doen: 

• Voor Auto Huren Curacao ben je het visitekaartje, zowel tijdens als buiten werktijd. 
• Het uitgeven en innemen van huurauto’s waaronder het informeren over het juist handelen, 

eventuele toebehoren en onderhoudt klant contact met huidige klanten. 
• Je stelt verhuurcontracten op en zorgt voor de administratieve afhandeling. 
• Je regelt de aftersales, en loopt niet weg voor klachten en opmerkingen.  
• Het regelen van servicegerichte werkzaamheden voor het wagenpark. 

Wat wordt er verwacht van jou? 

• Je beschikt over een MBO of HBO opleiding gericht op commerciële aspecten 
• Je wordt enthousiast als je met klanten werkt  
• Je bent een teamplayer 
• Je bent flexibel, autoverhuur gaat 365 dagen in het jaar door  
• Geen 9 tot 5 mentaliteit  
• Je beschikt over planvaardigheid 
• Je beheerst vloeiend Nederlandse 
• Goede communicatie zowel schriftelijk als mondeling   
• Beschikt over rijbewijs B 
• Per direct beschikbaar of op korte termijn 

Wat kun je van ons verwachten: 

• Uitdagende en afwisselende job voor maximaal 6 maanden 
• Een jong en dynamisch team  
• Bijpassend salaris inclusief een auto en telefoonvergoeding 
• Flexibiliteit m.b.t. vrije dagen/uren 

Kom jij ons team op Curaçao versterken? 

Wij zijn een jong team waar service naar onze klanten, de auto’s en hard werken voorop staan, maar 
waar ook ruimte is voor gezelligheid en teamverband.  Solliciteer vandaag nog in het Nederlands met 
je CV en korte motivatie via info@autoverhuurincuracao.nl. Sollicitaties zonder CV én motivatiebrief 
worden niet in behandeling genomen. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!  

 


