
Weet jij alles over trucks en trailers of wil 
je het leren? Mooi, want dat is onze 
passie. Wij zoeken een enthousiaste 
Verkoop Medewerker Binnendienst die 
deze passie met ons deelt.  
 
Bij Gema Trading handelen we in gebruikt transportmaterieel over de hele wereld en is geen dag 
hetzelfde. Dit doen wij vol overgave en zo transparant mogelijk naar onze klanten. Wij zoeken 
iemand die zich om de vrachtwagens en trailers ontfermt. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de 
inname en aflevering van voertuigen, maken van foto’s en filmpjes, het schrijven van advertenties en 
ben je telefonisch het eerste aanspreekpunt. Een veelzijdige rol kan je wel stellen! 
 
De dag begint om 08.00 op de zaak in Oud Gastel met een kop koffie met het hele team. Verder is 
elke dag anders. Dit is één van de pluspunten van het werken bij een klein en dynamisch bedrijf. In 
jouw rol ben je veel zelfstandig aan het werk. Er valt genoeg te leren en er is ruimte om aan te geven 
waarin jij je zou willen ontwikkelen. Voordat je het door hebt, zit de dag er alweer op. 
  

De persoon naar wie we op zoek zijn: 
• Spreekt naast Nederlands, Engels en Duits het liefst ook nog een andere taal 
• Heeft interesse in en/of kennis van transportmateriaal 
• Doet het liever goed dan snel 
• Is beschikbaar vanaf 32 uur per week 
• Woont binnen 30 minuten reistijd van Gema Trading 
• Is nieuwsgierig, leergierig en enthousiast 
• Een echte aanpakker 

Twijfel je of je past? Bel even om het te bespreken. We denken graag met je mee. 
  

Gema Trading biedt: 
• Een veelzijdig takenpakket met elke dag afwisseling 
• Een fijne werkomgeving waar veel mogelijk is  
• Een goede werksfeer in een klein en gezellig team 
• Ontwikkelmogelijkheden 
• Het salaris dat jij wilt hebben 
• Direct rechtstreeks dienstverband en een vaste aanstelling 
• Startdatum per direct 

 
Met startbonus. Pas je zelf niet, maar weet je iemand? We belonen je graag als je iemand succesvol 
aandraagt. 
 
Wil je meer informatie of ben je enthousiast? Neem dan contact op met Lena den Otter via +31(0) 6 
4375 5267 of kijk op www.gematrading.com.  

http://www.gematrading.com/

