
Vacature Commercieel medewerker 
 
Sta je open om elke dag wakker te worden onder de zon in 30 graden? Ben je op 
zoek naar een baan in het buitenland en heb je affiniteit met auto’s? Tevens 
nieuwsgierig naar werken in een andere cultuur en leefomgeving? Dan ben je bij 
Auto Huren Curaçao aan het juiste adres.  

Wat ga je doen: 

• Voor Auto Huren Curacao ben je het visitekaartje, zowel tijdens als buiten 
werktijd 

• Je geeft uitgebreid advies aan onze nieuwe huurders en informeert over het 
juist handelen met de huurauto en eventuele toebehoren en onderhoudt klant 
contact met huidige klanten 

• Je regelt nieuwe reserveringen en zorg dat deze passend zijn naar de wensen 
van de klant 

• Je stelt verhuurcontracten op en zorgt voor de administratieve afhandeling 
• Je regelt de after sales, en loopt niet weg voor klachten en opmerkingen  
• Je regelt het beheer en het onderhoudt van het wagenpark 

Wat neem je mee: 

• Je beschikt over een Bachelor-diploma gericht op commerciële aspecten 
• Je wordt enthousiast als je met klanten werkt  
• Je bent een teamplayer en hebt affiniteit met onze jonge doelgroep 
• Je bent uitermate flexibel, autoverhuur gaat 365 dagen in het jaar door  
• Je beschikt over planvaardigheid 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, andere talen zijn een pré 
• Beschikt over rijbewijs B 
• Per direct beschikbaar of een andere korte termijn 

Wat bieden wij: 

• Uitdagende en afwisselende job in een internationale omgeving 
• Een jong en dynamisch team  
• Bijpassend salaris inclusief een auto en telefoonvergoeding 
• Contract voor een jaar met eventuele verlening mogelijk 
• Marktconform salaris 
• Flexibiliteit m.b.t. vrije dagen/uren 

Kom jij ons team op Curaçao versterken? 

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 binnen vijf werkdagen contact met je op. 


