
 
 

International Car Lease Holding is met de labels DirectLease, J&T Autolease, Van Mossel Autolease en 

Westlease en een succesvol aanbieder van autoleasing, verhuur en zorgeloos wagenparkbeheer. Onze 

medewerkers in België, Nederland, Duitsland en Luxemburg maken met hoogwaardige dienstverlening 

en creatieve oplossingen autolease mogelijk voor iedereen, ongeacht de grootte van het wagenpark 

of de bedrijfssector. 

Ter versterking in onze vestiging te Deerlijk zijn we op zoek naar: 

 

Short Term Rental Advisor 
 

Functieomschrijving 

In deze functie sta je in voor het klanten- en contractbeheer van onze korte termijn vloot 

• Je bent het aanspreekpunt voor de klant, zowel telefonisch als per mail 

• Je verwerkt inkomende aanvragen van prospecten, klanten of van ons intern salesteam. Dit 

omvat het opmaken en uitsturen van huurvoorstellen, alsook het opvolgen van lopende 

huurvoorstellen 

• Reservatiebeleid en contractopmaak in overeenstemming met ons intern verhuurbeleid en in 

functie van de klantenbehoefte 

• Je beheert de lopende contracten: dagelijks beantwoorden van vragen van klanten en actieve 

opvolging van de verhuringen op vervaldatum 

• Je bent verantwoordelijk voor logistiek en transportplanning: afleverplanning van het atelier, 

alsook het regelen van afhalingen, leveringen en transfers, en tenslotte de uitgifte en inname 

van voertuigen op afspraak 

• Maandelijkse facturatie  

 

Gewenst profiel 

• Bachelor niveau of gelijkwaardig door ervaring 

• Goede tweetaligheid NL/FR is een must 

• Je bent klantvriendelijk en communicatief 

• Je bent administratief sterk, nauwkeurig en IT-minded 

• Je bent stressbestendig, hebt zin voor initiatief en denkt oplossingsgericht 

• Je bent flexibel en het schrikt je niet af om sporadisch eens naar ons kantoor te Antwerpen 

te komen  

• Kennis/interesse in de automotive is een grote plus  

 

Ons aanbod 

Je kan rekenen op een aantrekkelijk en marktconform salarispakket overeenkomstig de geboden 

competenties en ervaring. Dit pakket wordt verder aangevuld met een groeps- en 

hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques.  

Interesse? Solliciteer nu via marinka.dewinter@internationalcarlease.com  

mailto:marinka.dewinter@internationalcarlease.com

