
 

Daimler Buses | EvoBus Nederland/België zoekt een: 
Sales Manager BusStore 

 
 

De organisatie 
EvoBus Nederland en EvoBus België zijn 
een volledige dochteronderneming van 
het wereldwijde opererende Daimler 
Buses. Wij zijn verantwoordelijk voor de 
verkoop en service in Nederland en België 
van bussen van de merken Mercedes-
Benz en Setra. 
 
Vanuit het merk BusStore (ver)kopen wij 
ook gebruikte bussen en onder de 
merknaam OMNIplus voeren wij alle 
aftersales activiteiten uit. Bij EvoBus 
Nederland en België werken momenteel 
ruim 120 medewerkers. 
 
De afdeling 
De afdeling Used Buses (GFZ) is 
verantwoordelijk voor de in- en verkoop 
van de gebruikte bussen van zowel eigen 
merk als vreemde merken in Nederland 
en België.  

Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO’s 
en werkt nauw samen met de afdeling 
Sales NFZ (nieuwe bussen), collega Sales 
Managers BusStore uit andere landen en 
de BusStore specialisten van het 
hoofdkantoor in Duitsland.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
De functie  
Je bent verantwoordelijk voor het inkopen en 
verkopen van gebruikte bussen in Nederland 
en België. Je stelt de in- en verkoopstrategie 
van de markt op en draagt zorg voor het 
behalen en bewaken van de Sales targets 
(verkochte eenheden, voorraad, 
dekkingsbijdrage).  
 
In samenwerking met de Senior Sales Manager 
NFZ stel je de  inruilstrategie op. Je bent 
verantwoordelijk voor het beoordelen van en 
adviseren over taxatie- en restwaarden 
gebruikte bussen. Je ondersteunt en adviseert 
de Key Accountmanagers NFZ bij inruil 
gebruikte bussen ten behoeve van verkoop 
nieuwe bussen. Je geeft functioneel leiding aan 
Sales Support voor afhandeling offertes, 
administratie en douane documenten. 
 
Je onderhoudt contacten met bestaande en 
nieuwe klantrelaties, interne en externe 
financierders, centrale Daimler MCU afdeling  
en Europese BusStore vestigingen. 
 
Jouw Profiel 
• Minimaal Bachelor niveau in Automotive 

of Sales. 
• Minimaal 3 jaar Sales en technische 

werkervaring in Trucks of Bussen 
branche. 

 
 
 

 

Interesse? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joost van der Bijl( CEO) tel.: +31 (0)6 445 324 63. Jouw sollicitatie 
kun je uiterlijk 20 mei 2021 richten aan Marian van Unnik-Verweij (HR Manager): marian.van_unnik@daimler.com. 
Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website: www.evobus.nl 
 
 

 

• Uitstekende communicatieve 
vaardigheden in de Nederlandse en 
Engelse taal en goede beheersing van 
Duits en/of Frans. 

• Competenties: klant- en 
oplossingsgericht, commercieel, 
analytisch, zelfstandig en 
stressbestendig. 

 
Wat bieden wij? 
Wij bieden je een verantwoordelijke en 
uitdagende functie binnen een professionele 
organisatie. Er is een positieve werksfeer met  
hardwerkende collega’s en korte 
communicatielijnen.  
 
Salaris is marktconform en uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 
bedrijfswagen, laptop, smartphone/tablet en  
bonus.  
 
De standplaats is Nijkerk (50%) en Kobbegem 
(Brussel/België) (50%).  
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