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OPERATIONEEL MANAGER 
• Ben je ambitieus ingesteld? 

• Houd je van innovatie en vernieuwing? 

• Wil je net zo snel groeien als wij doen? 
 
Lees dan snel verder! Fleetport is op zoek naar een Operationeel Manager die ons kan helpen nog 
beter te worden. Je stuurt drie goed ingewerkte teams aan (Poolbeheer, Levertijdenmanagement / 
voorraadbeheer en Fleetdrivers). Onze klanten verwachten van ons - en dus van jou en je teams - dat 
we onze processen perfect uitvoeren.  
 
Fleetport kenmerkt zich door een informele cultuur en prettige werksfeer. Wij doen ons werk vanuit 
verschillende vestigingen in Nederland en zijn dus landelijk actief.  

 
 

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.  
 

 

 
 
Onze groei brengt vele kansen en uitdagingen 
met zich mee. Prioriteit van het management is 
het handhaven van een hoog kwaliteitsniveau. 
Tegelijkertijd ziet het management allerlei 
prachtige kansen langskomen die we willen 
pakken. Hoe gaan we hier mee om en vinden we 
de juiste balans? Dat is jouw uitdaging!   
 
Vanuit onze hoofdvestiging in Bleiswijk zorg jij 
ervoor dat de dagelijkse operatie goed verloopt. 
Zie jij hierin dingen die efficiënter kunnen? 
Graag! Het verbeteren van de huidige processen 
is het tweede onderdeel van de baan en 
daarvoor is bij Fleetport alle ruimte.  

 

✦ Marktconform salaris 

✦ Telefoon van de zaak 

✦ Laptop 

✦ Ergonomische werkplekken met zit-sta 
bureaus en bureaufietsen 

✦ Prettige werksfeer 

✦ Jong en dynamisch team 

✦ Een intensief trainingsprogramma 
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OPERATIONEEL MANAGER 
Wat vragen wij? 
 
Een ondernemende instelling natuurlijk! In deze 
functie zoeken we iemand die van aanpakken 
weet. In de dagelijkse operatie moet je snel 
kunnen schakelen en besluitvaardig zijn. 
Hiernaast vragen wij je kritisch te kijken naar de 
huidige processen om aan te geven waar dit 
beter kan. Verder heb je volgens ons in ieder 
geval nodig: 
 

• Een HBO opleiding; 

• Ervaring in een soortgelijke rol is 
uiteraard mooi meegenomen;  

• Een leergierige instelling; 

• Goede sociale eigenschappen;  

• Een analytische blik; 

• Een gezonde dosis humor.  
 
 
 

Ons programma: Wat bieden wij? 
 
Wij begrijpen dat iedereen anders is en daarom 
ook andere kwaliteiten en ontwikkelpunten 
heeft. Aan de hand van waar jouw uitdagingen 
liggen maken bieden wij trainingsmodules aan 
op maat die jou verder helpen. 
 
Hiernaast leer je het meest door te doen. Snel 
verantwoordelijkheid krijgen en zo on-the-job 
kunnen leren en ontwikkelen is hier onderdeel 
van. 
 
Vanuit het management krijg je coaching in de 
dagelijkse processen. Om deze zo goed mogelijk 
te leren kennen draai je eerst mee op alle 
afdelingen van het bedrijf. Op deze manier ben 
je optimaal voorbereid om 
eindverantwoordelijke te worden voor de 
operatie.  


