
 

Operationeel/Front-Office medewerker 

Wie zijn wij?  

Fleetport is vernieuwend en snelgroeiend binnen de automotive branche. Wij maken innovatieve 

mobiliteitsoplossingen voor onze klanten mogelijk. Fleetport verzorgt de complete operationele 

handling van leaseauto’s. We beheersen het complete proces, begrijpen de uitdagingen en zijn 

flexibel in onze diensten.  

Wij hebben 9 vestigingen door Nederland waardoor wij altijd dicht bij de klant zijn. Binnen Fleetport 

heerst een jonge en informele cultuur met een focus op persoonlijke aandacht en groei. Fleetport is 

onderdeel van De Haan Automotive.  

 

Wat ga je doen? 

Op ons kantoor in Amsterdam worden continu leaseauto’s ingeleverd en opnieuw ingezet. Zorgen 

dat het gehele proces soepel verloopt wordt jouw taak. Je bent het gezicht van Fleetport en eerste 

aanspreekpunt voor onze klanten en studentchauffeurs. Verder ben je o.a. bezig met de volgende 

werkzaamheden: 

• Ontvangst van klanten/studentchauffeurs op kantoor; 

• Het innemen van auto’s en deze controleren op schade, documenten en diverse toebehoren 

(bv. gevarendriehoek);  

• Na inname van de auto alle gegevens invoeren in ons eigen systeem;  

• Telefonisch contact met klanten indien nodig; 

• Regelmatig auto’s transporteren voor een bandenwissel, onderhoud of APK.  

 

Wie zoeken wij?  

Wij zoeken een klantvriendelijke en representatieve collega die het leuk vindt om bezig te zijn met 

auto’s en eerste aanspreekpunt te zijn. Hiervoor vragen wij verder: 

• Een afgeronde Mbo-opleiding; 

• Ervaring binnen de autobranche en met het bekijken en inschatten van schades is een grote 

pré;  

• Om kunnen gaan met een PC en iPad; 

• Een geldig rijbewijs B.  

 

Wat bieden wij?  

Je komt te werken op ons kantoor in Amsterdam in een professioneel en gezellig team. Door ons 

innovatieve eigen systeem, waar zowel wij als onze klanten mee werken, is het invoeren van 

gegevens erg makkelijk te doen.  

Naast goede arbeidsvoorwaarden kom je terecht in een bedrijf waar veel aandacht is voor verdere 

groei van de werknemers.  

Solliciteren kan via de button op de website. Heb je vragen? Neem contact op met Max Veldman via 

mveldman@fleetport.eu.  
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