Stage All Round

Sta je open om elke dag wakker te worden onder de zon in 30 graden? Ben je op zoek naar een
uitdagende stage 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 en
zoeken wij jou!
Wat ga je doen?
• Dit betreft een fulltime stage waarbij je meewerkt voor een periode van circa 5 maanden. De
werkdagen zijn afhankelijk van de werkzaamheden. Een autoverhuurbedrijf gaat 365 dagen
per jaar door.
• Voor Auto Huren Curaçao 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 zorgt 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 op- en aanmerkingen
Wie ben jij?
• Jij volgt een MBO of HBO-opleiding in een commerciële richting zoals bv. Bedrijfskunde MER
of Small Business Retail Management. Daarnaast heb je aantoonbare affiniteit met het
ondernemerschap.
• Je bezit goede communicatieve vaardigheden en goede beheersing van zowel Nederlandse
als Engelse taal.
• In het bezit van een rijbewijs B is een must!
• Je wordt enthousiast als je met klanten werkt
• Je bent uitermate flexibel
• Je beschikt over planvaardigheid
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, andere talen zijn een pré
• Per direct beschikbaar of op korte termijn
• Last but not least zoeken wij een stagiair die proactief, enthousiast en een echte teamplayer
is.
Wat bieden wij
Een uitdagende stage, met volop mogelijkheden om binnen een sterk groeiend bedrijf te
ondernemen, je ambities waar te maken en je inzichten naar voren te brengen. Je vindt bij ons een
open cultuur in een informele werkomgeving, waar kernwaarden als ondernemerschap en
samenwerkingen voorop staan. Uiteraard bieden wij ook een goede stagevergoeding.
•
•
•
•

Uitdagende en afwisselende job in een internationale omgeving
Zicht in alle niveaus van het bedrijf
Een jong en dynamisch team
Marktconform salaris inclusief een auto en telefoonvergoeding

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.

