
Parts Advisor 
 

Profielomschrijving 

Wie ben jij?  
 
- Je hebt ervaring in de automotive sector in een gelijkaardige job. Je moet over de nodige technische kennis 
beschikken.  
- Je bent iemand matuur en assertief.  
- Je spreekt vlot Nederlands. 
- Je kan vlot werken met de systemen, goede PC skills. Dit omdat je via het systeem ook facturen zal genereren en 
bestellingen gaat plaatsen. 

Taakomschrijving 

Voor de vacature van Parts Advisor regio Keerbergen ben je verantwoordelijk voor volgende taken: 
 
- Je bent verantwoordelijk voor de volledige cyclus van onderdelen: bestelling, opvolging, ontvangst en stock. 
- Je bent verantwoordelijke voor het stockbeheer van het magazijn en besteld de nodige artikelen via het systeem 
met de juiste order en klantennummer.   
- Je stuurt het atelier aan, in hun planning.  
- Je maakt facturen aan. 
- Je houdt rekening tijdens een bestelling met de mogelijke garanties die van toepassing zijn, de juiste 
hoeveelheden en de juiste leveranciers. 
- Je controleert de geleverde onderdelen op mogelijke schade en de juiste aantallen. 
- Je verwerkt de geleverde goederen in een nauwkeurige administratie. 
- Je verleent technische kennis. 
- Je legt onderdelen klaar en controleert of alles op de werkkaart werd ingescand 
Het bijhouden en registreren van de flow (bestelling-ontvangst-opbergen-verkoop) van goederen in de 
desbetreffende systemen. 
- Je maakt bestekken via informex en volgt deze op, maakt afspraken met de klant.  

Wat bieden wij? 

Voor de vacature van Parts Advisor regio Keerbergen krijg je in ruil voor jouw inzet het volgende: 
 
- Een vast contract 
- Een voltijdse functie van maandag tot vrijdag. GEEN zaterdagwerk.  
- Een competitief loon naargelang ervaring aangevuld met ecocheques. 
- Onmiddellijke opstart kan voorzien worden 

Bedrijfsinformatie   

Voor de vacature van Parts Advisor regio Keerbergen kom je terecht in een familiaal bedrijf met 5 vestigingen in 
de regio. Kwaliteit en klantvriendelijkheid zijn hier de sleutelwoorden. Door hun jarenlange ervaring en alleen 
goedgekeurde monteurs die een service aan de wagen mogen uitvoeren zijn ze. een gevestigde waarde in het 
autolandschap. 
 
 


