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Fleetport Nederland
Fleetport is vernieuwend en snel groeiend binnen de automotive branche. Wij maken innovatieve
mobiliteitsoplossingen voor onze klanten mogelijk. Fleetport verzorgt de complete operationele
handling van personenauto’s. We beheersen het complete proces, begrijpen de uitdagingen en zijn
flexibel in onze diensten.
Fleetport is onderdeel van de Haan Automotive. De Haan Autotransport vervoert personenauto’s voor
fabrikanten, wagenparkbeheerders, dealers et cetera. De Haan schade is een goed lopend ABS
schadebedrijf gespecialiseerd in het verwijderen van krassen, herstellen van lakschade, uitdeuken
zonder spuiten en spotrepair tot het repareren van hagelschade en steenslag.
Functie
Wil jij midden in de dagelijkse operatie zitten en als eerste aanspreekpunt gelden? Dan zoeken wij jou! Je
bent bij het volledige proces betrokken en het is belangrijk de stappen goed te doorlopen. Hier horen onder
andere de volgende werkzaamheden bij:
•
•

•
•

Het aannemen van de auto inclusief een controle op schades en
toebehoren (digitaal met de iPad);
Het maken van foto reportages van de voertuigen voor een totaal inzicht in de staat van het
voertuig;
o Tevens voor re-marketing (verkoop en release).
Het aansturen naar onderhoudsbedrijven, bandenfitters en schadeherstelbedrijven
in overleg met de leasemaatschappij en/of wagenparkbeheerder;
Het begeleiden van de re-conditionering van de voertuigen.

Wat zoeken wij?
Wij vinden een professionele instelling en enthousiasme belangrijk. Affiniteit met auto’s is natuurlijk mooi
meegenomen. Verder heb je volgens ons nodig:
•
•
•
•
•
•

Een geldig rijbewijs B;
Minimaal 1 jaar rijervaring;
Een HBO opleiding en startend op de arbeidsmarkt of een MBO 4 opleiding aangevuld met
werkervaring;
Betrouwbaarheid;
Nauwkeurigheid;
Een gezonde dosis humor!

Wat bieden wij?
Fleetport is een jonge en flexibele organisatie, wat terug te zien is in de bedrijfscultuur. Wij bieden een goed
salaris en een prettige omgeving om in te werken.
Als bedrijf groeien wij hard, wat kansen voor de toekomst biedt. Wil je hier graag onderdeel van zijn?
Solliciteren kan via de button op de website. Heb je vragen? Neem contact op met Max Veldman
via mveldman@fleetport.eu.

