
 

                                                                                                                 

Wilt u meewerken aan de revolutie op het gebied van stedelijke mobiliteit?  
Get behind the wheel. Solliciteer nu! 

 
Junior Fleetmanager. 
DriveNow biedt - in samenwerking met BMWi, MINI - premiumdiensten voor mobiele carsharing.  
DriveNow heeft kantoren in München (hoofdkantoor), Berlijn, Düsseldorf, Keulen, Hamburg, 
Londen, Wenen, Kopenhagen, Stockholm en Brussel. Onze doelstelling is het aanbieden van 
eersteklas mobiliteitsdiensten waarbij - binnen een flexibel huursysteem - gebruik kan worden 
gemaakt van premium-auto's (BMW en MINI). Onze klanten kunnen - binnen het DriveNow 
bedrijfsgebied - gaan en staan waar ze willen, dus heel simpel: Vinden. Rijden en Parkeren. Het 
is onze ambitie om wereldwijd marktleider op het gebied van carsharing te worden. 
 
Onze filosofie: geen succes zonder een ambitieus team! Wij zoeken gedreven professionals die 
out-of-the-box kunnen denken en een creatieve geest hebben. Ons team bestaat uit 
gemotiveerde collega’s die continue werken aan het verbeteren van onze services.  
 
Wilt u meewerken aan de revolutie op het gebied van stedelijke mobiliteit en samen bouwen aan 
de toekomst van carsharing?  
Word dan een belangrijke speler binnen ons team en maak deel uit van de groei van DriveNow! 

 
Uw functie: 
 
Als deel van het wagenpark-beheerteam rapporteert u aan de Senior Fleetmanager. Samen 
met uw team bent u verantwoordelijk voor de coördinatie en het beheer van ons wagenpark. 
Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het aansturen van en toezicht houden op onze 
servicepartners en technici, en werkt u aan het verbeteren van de beschikbaarheid, de 
onderhoudsplanning en het gebruik van onze wagenpark. 

 
 Zorgen voor de beschikbaarheid van auto’s in het bedrijfsgebied door het toewijzen en 

opvolgen van transferdiensten aan onze servicepartners 



 

                                                                                                                 

 Contacteren van klanten en het call-center voor het oplossen van auto-gerelateerde 
problemen  

 Afhandelen van speciale verzoeken van klanten 
 Verminderen en optimaliseren van de onderhoudstijd en -planning 
 Coördineren van schaderapporten via servicepartners 
 De administratie opvolgen van verkeersinbreuken alsook verantwoordelijke gebruikers 

hierover informeren per email. 
 Geven van feedback/input en technische ondersteuning om de ontwikkeling van 

toekomstige methoden en processen te verbeteren 
 Verifiëren van transacties die door uw team worden toegewezen aan servicepartners  
 Identificeren, initiëren en beheersen van nieuwe mogelijkheden om de klantenervaring  
 en kwaliteitsperceptie van ons merk te verbeteren 
 Senior Fleetmanager informeren over huidige prestaties en mogelijke problemen  
Uw Profiel: 

 
 U beschikt over een afgeronde wetenschappelijke bachelorgraad (of gelijkwaardige 

opleiding) op het gebied van Operations, 
idealiter met een specialisatie in logistiek of de autobranche. Of u heeft jarenlange 
ervaring in de autoverhuurbranche, als distributeur in de taxibranche, of als 
wagenparkplanner.  

 U bent vaardig met software-applicaties?  
 U bent technisch aangelegd en bent bekend met de elektronica en mechanica van 

auto's? 
 U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om complexe 

taxen met weinig woorden uit te leggen? 
 U bent gemotiveerd om onze gewaardeerde klanten de best mogelijke service te bieden?  
 U bent flexibel en veerkrachtig, maar niet bang om de volledige verantwoordelijkheid te 

nemen voor taken? 
 U bent een teamspeler die zijn/haar ideeën en kennis graag deelt met anderen 
 Talen: Frans (geavanceerd), Engels (geavanceerd), Nederlands (begrip) 

 
 

Uw vooruitzichten: 
 
 Deel uitmaken van een groeiend bedrijf met een dynamische structuur, binnen een snel 

groeiende branche. Wij bieden een verscheidenheid van aan opleidingsseminars en 
promotiekansen, alsmede een concurrerend salaris. 

   
Start: 
   
 Zo snel mogelijk 

 
Stuur ons je CV en motivatiebrief naar: fm-brussels@drive.com 
 
Het DriveNow Team 

 
 
 


