
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleet Manager 

Omschrijving 

P.A.Recruitment is een rekruteringskantoor gespecialiseerd in Sales & Marketing -,HR 
,Administration, -& HSEQ profielen en voor één van onze partners ,die deel uitmaakt van een 

Group die verantwoordelijk is voor verschillende technische ondernemingen met in totaal meer dan 
900 werknemers, zijn wij op zoek naar een FLEET MANAGER. 
 

 Verantwoordelijkheden 

Als Fleet Manager ben je verantwoordelijk voor het wagenparkbeheer teneinde een optimaal fleet 

beleid uit te stippelen, te implementeren en te actualiseren voor alle medewerkers van de 

organisatie die over een bedrijfswagen/camionette beschikken. 

 

Een greep uit jouw takenpakket: 

 Onderhandelen van de contracten met de externe partners zoals leasingmaatschappijen, 
brandstofleveranciers, verzekeringsmaatschappijen, etc. teneinde voor de organisatie de 
beste voorwaarden inzake prijs, kwaliteit en termijn te waarborgen. 

 Beheren en optimaliseren van de fleet budgetten teneinde steeds een correcte weergave 
van de reële situatie en toekomstperspectieven van het bedrijfswagenpark te kunnen 
bieden. 

 Beheren van de administratieve procedures teneinde alle informatie en documentatie in 
het kader van het bedrijfswagenbeleid ten alle tijde beschikbaar te stellen voor iedere 
partij. 

 Informeren en adviseren over (nieuwe) wettelijke bepalingen teneinde een veilig en correct 
gebruik van het wagenpark te waarborgen en steeds conform de wetgeving tewerk te 
gaan. 

 Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied 
van fleet (een groen wagenparkbeheer, fietsvergoeding, nieuwe wetgeving, etc.), zijn/haar 
kennis up-to-date houden in functie van de evoluties teneinde de medewerkers diensten 
aan te bieden die continu gebaseerd zijn op geactualiseerde kennis. 

 

 

Profiel 

 Je kan terugkijken op enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie.  

 Je bent communicatief sterk.  

 Je bent vlot met MS Office. 

 Nederlandstalig, kennis Frans is een pluspunt.  

 Je bent bovenal een geboren organisator. 
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Aanbod 

Je komt terecht in een uitdagende functie met ruimte voor initiatief en ambities in een fijne 

werksfeer. Wij bieden je een zeer interessant salarispakket in lijn met jouw 

verantwoordelijkheden. Daarnaast kan je rekenen op permanente en continue ondersteuning 

door coaching en opleiding. 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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