
 INDICATA Account Manager (NL/FR)        
INDICATA is part of Autorola Group  
 
 
Wie is Autorola: 
 
Autorola Belgium Luxemburg behoort tot de Deense Autorola groep die werd opgericht in 2004. Wij zijn 
ondertussen uitgegroeid tot Europees marktleider in online remarketing, met name in cars, trucks, vans 
en machinery. Ons bedrijf behandelt en verkoopt meer dan 250.000 voertuigen per jaar op hun online 
veilingsite en heeft meer dan 70.000 geregistreerde kopers/verkopers in 17 landen binnen Europa. Om de 
verdere groei van de onderneming mee te waarborgen vanuit hun kantoor in Wilrijk zijn wij steeds op 
zoek naar nieuwe werkkrachten. Voor de nieuwe business unit binnen Autorala -INDICATA zijn wij op zoek 
naar een gedreven hunter als Account Manager (m/v). INDICATA is ‘de’ business intelligence tool binnen 
de remarketing sector voor NSC’s, OEM’s, dealerships, expertisekantoren en verzekeringsmaatschappijen. 
INDICATA zorgt voor de perfecte follow up and waardebepaling van de tweedehandsmarkt. INDICATA is 
revolutionair in zijn soort en de must have tool binnen de remarketing sector.  
 
 
Je functie: 
 

- Samen met onze internal sales assists leg je afspraken vast bij dealerships die reeds onder een 
(inter-) nationale overeenkomst vallen.  

- De internal sales assist plant in afstemming met de Account Manager de agenda per regio in voor 
het bezoeken van de betrokken dealerships. 

- Je licht het gebruik en de toegevoegde waarde toe van INDICATA aan de zaakvoerder of 
remarketing verantwoordelijke binnen de dealerships. 

- Bezoeken leiden tot follow-up van de leads en het afsluiten van het contract. 
- Na ondertekening van het contract gebeurt de ondersteuning en opstart van INDICATA zowel als 

de operationale opvolging naar de toekomst en het behoud van de klant.  
- Je geniet ondersteuning vanuit de internal sales en de Sales Manager. 

 
 
Je profiel (m/v): 
 

- Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.  
- Een gezonde interesse in ICT. 
- Je hebt een echte ‘hunter’ mentaliteit en je hebt een feeling voor het tijdig afsluiten van de deal.  
- Noodzaak is een eerste werkervaring in sales, bij voorkeur in de Automotive sector (remarketing).  
- Je moedertaal is Nederlands of Frans en je beheerst het alternatief op een hoog niveau. Enige 

kennis van het Engels is een noodzaak.  



- Vlotte sales skills maar tevens met een sterke administratieve touch en gevoel voor nauwkeurige 
follow up.  

- Algemene kennis van pc en software. 
- Goed georganiseerd, methodisch, nauwkeurig en betrouwbaar.  

 
 
Wij bieden: 

 Een super dynamische job waar de ontwikkelingsmogelijkheden legio zijn binnen een sterk internationaal groeiend bedrijf en een jong dynamische Belgische equipe. 
 Opleidingen “on the job” met ondersteuning van de Sales Manager en de collega’s binnen de HQ’s.  
 Ontwikkelingsmogelijkheden volgens de target van het bedrijf.  
 Een aantrekkelijk vast basissalaris en een bonusvergoeding in functie van prestaties.  
 Een hoog kwalitatieve smartphone en pc. 
 Hospitalisatie- en groepsverzekering. 
 Een firmawagen categorie C/D met nationale tankkaart. 

 
Interesse:  

Stuur uw gemotiveerd schrijven in combinatie met je c.v. naar info@indicata.be 
  

 
 
 


