Mobilitypower groeit, daarom zoeken wij een dynamische fleetmanager om ons jong en
inspirerend team te komen versterken.

WAGENPARK - MOBILITEISBEHEERDER M/V
(1Full time)
Wie zijn we?
Mobilitypower is gegroeid uit de naam fleetpower en is een jonge en dynamische
onderneming die het fleetmanagement overneemt van bedrijven die hun fleet en sinds
kort ook mobiliteits gebeuren willen outsourcen.
Je bent dan ook het aanspreekpunt van de bedrijven waarvoor je de fleetmanager
bent, en voert het beheer van hun vloot.
We staan in de markt bekend als de specialist in externe wagenparkbeheer met een
grote persoonlijke betrokkenheid. Operationeel beheer met een hoog kwaliteitsniveau,
advies en praktische ondersteuning, gebaseerd op relevante kennis en kunde en
jarenlange ervaring in de auto(lease)branche, dat zijn wij. Wij beheren wagenparken
van 50 tot meer dan 1000 wagens voor onze klanten. Fleetpower is een financieel
gezonde onderneming, waar informeel en inspirerend met elkaar om gegaan wordt
We zijn gevestigd in Antwerpen
Functiebeschrijving:
Als wagenparkbeheerder heb je veel contact met je klant(en), bestuurders,
leasemaatschappijen en leveranciers. Je bent het eerste aanspreekpunt. Jij bent de spin
in het web! Klanten weten je te vinden voor eenvoudige en operationele zaken maar
zeker ook voor ondersteuning bij het nemen van tactische of strategische beslissingen.
Je bent samen met collega’s verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
• Beheren van het wagenpark (wettelijk en technisch beheer, contacten met leaseen verhuurbedrijven en het inhuren en leasen van wagens, bewaken van de juiste
uitvoering, schadepreventie, adviseren en instrueren van medewerker met
betrekking tot het vakkundig gebruik en het dagelijks onderhoud, …)
• Bewaken van budgetten en beheersen van de kosten
• Opstellen van managementrapportages en signaleren van afwijkingen
• Adviseren over het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en kostenbeheersing.
• Onderhouden van interne en externe contacten via telefoon en e-mail
• Het sturen en bewaken van de klanten tevredenheid (eindklant als bestuurders)
Waar zijn we naar op zoek? Een collega die zich herkent in:
-

Een bevlogen persoon met passie voor het fleetgebeuren en veel goesting om dit
dagelijks aan te pakken;
Bachelor niveau in een administratieve/commerciële richting;
Sterke communicatievaardigheden;
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-

Aangenaam in omgang;
Ervaring in B2B-fleet, bij voorkeur bij een leasingmaatschappij, bij een garagegroep,
een merkinvoerder, of via een andere wijze verkregen strekt tot aanbeveling;
Een goede computervaardigheid in kantoorsoftware ( MS Office) is een must;
Je bent pro-actief en denkt oplossingsgericht ;
Je hebt een sterke klantgerichtheid;
Je functioneert zowel individueel als in teamverband
Doorzetter
Geen 9-5 mentaliteit
Enthousiasme
Administratief sterk
Hoofdzaken van de bijzaken kunnen scheiden
Beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal is een must.

Wat bieden we?
Een uitdagende functie in een klein enthousiast team. Fleetpower gekend onder de
naam mobilitypower is een jong en dynamisch bedrijf. Wij zijn specialist op het gebied
van extern wagenparkbeheer en beheren wagenparken van 50 tot 600 auto’s voor onze
klanten.
Uiteraard voorziet mobilitypower voor de geknipte kandidaat aangepaste
werkomstandigheden en een contract van onbepaalde duur. We bespreken graag de
concrete voorwaarden op maat van uw ervaring in een persoonlijk gesprek.
Dus ben jij die klantvriendelijke, enthousiaste en gemotiveerde wagenparkbeheerder en
woon je in de regio Antwerpen dan horen wij graag van je! Wil je meer informatie of
direct solliciteren? Stuur je CV met een korte toelichting naar hr@fleetpower.eu.
.
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