
 

Fleet Operation – Analys & Styrning  

DriveNow tar Bilpooler till en ny nivå där du får verkligt flexibel tillgång till mobilitet med 

premiumprodukter just när du behöver det. Genom BMW och MINI finns vi redan aktiva i 

flera städer som München, Berlin, Hamburg, Köpenhamn, London och Wien samt flera 

nya städer på gång.  

 

Vi erbjuder förstklassiga mobilitetstjänster med premiumbilar inom ett flexibelt 

friflytande uthyrningssystem som gör att du kan åka vart du vill i din stad. Vår ambition är 

att bli klassledare inom den flexibla samåkning och det självklara valet för kunderna, inte 

bara i Sverige, utan även i Europa och övriga världen. 

Vår filosofi: ingen framgång utan ett ambitiöst team! Vi söker motiverade och skärpta 

personer som vill engagera sig och vara med och bygga upp funktionen i Stockholm och 

skapa framtiden med DriveNow.  

Ditt Jobb: 

Som en del av Fleet Operations sköter du den dagliga övervakningen av vår bilflotta ute i 

upptagningsområdet. Här ska du inom teamet säkerställa att alla bilar är funktionella 

och används på ett optimalt sätt. Du använder våra system för att se status på bilarna 

och även ta emot rapporter om eventuella skador eller problem från kunder via vårt call-

center. Därefter innebär det att driva och övervaka våra servicepartners samt vår egen 

Fleet Crew för att optimera användningen, tillgängligheten och underhållet av bilarna. 

Allt för att erbjuda kunden bästa service.  Du förväntas även sammanställa och föra 

kunskaper och förbättringsidéer vidare till både lokal chef och vår centrala 

utvecklingsavdelning i Munchen.  

 



 

Dina ansvarsområden: 

• Att säkerställa tillgången på bilar i områden med hög efterfrågan genom att 

beställa och följa upp förflyttning av bilar via våra servicepartners.  

• Att analysera användandet och statusen på bilarna i flottan.  

• Samordna skaderapporter via våra servicepartners. 

• Samordna, följa upp samt utveckla rutiner runt parkeringsböter. 

• Verifiera och följa upp uppdrag som getts till externa servicepartners, så som 

städning & tankning av bilar eller skadereparationer hos verkstad. 

• Kontakta kunder samt vårt centrala call-center för att lösa bilrelaterade problem.  

• Hantera speciella kundönskemål, som ”Hittegods” och särskilda önskemål mm.  

• Proaktivt ge input för att förbättra befintliga processer och verktyg . 

• Att ge feedback till vår centrala Tekniska support för att förbättra utvecklingen av 

framtida verktyg och processer. 

 

Dina kvalifikationer: 

• Du klarar att hantera datorprogram med lätthet. 

• Du är motiverad för att ge bästa möjliga service till våra kunder. 

• Du har god kommunikationsförmåga med förmågan att förklara komplicerade 

uppgifter med få ord. 

• Du är en lagspelare och du gillar att dela idéer och kunskap med andra. 

• Du kan hantera flera uppgifter samtidigt utan att förlora översikten.  

• Du är målmedveten, flexibel och inte rädd för att ta fullt ansvar för uppgiften. 

• Språkkunskaper: Svenska och Engelska. 

• B körkort är ett krav 

Anställning 

Tillsvidareanställning i Stockholm med start så snart som möjligt. 

Skicka in ditt CV och personliga brev till: 

marknad@drive-now.com 

 

  

 


