
                                                                                                              

 

 
J&T Autolease is één van de voornaamste spelers in het domein van leasing en vlootbeheer in België. 
Dankzij onze aanwezigheid in verschillende landen bieden we onze klanten en prospects niet enkel 
op maat gesneden advies omtrent financieringen en diensten maar ook innovatieve oplossingen aan 
omtrent wagenparkbeheer en mobiliteit.  
 

Elke dag opnieuw zijn al onze medewerkers hard in de weer om op een zo efficiënt en flexibel 
mogelijke manier een service te verlenen die de verwachtingen van onze klanten nog overtreft. Als 
onderdeel van de International Car Lease Holding, die meer dan 75.000 leasecontracten beheert, 

hecht J&T Autolease immers heel veel aandacht aan een hoog kwaliteitsniveau. Ons bedrijf is beloond 
met de nominatie als Trends Gazelle 2019. 
 

In het kader van onze sterke groeiontwikkeling, zijn we daarom op zoek naar een :  

 

ICT Application Specialist (M/V) 
 
Functiebeschrijving 
Als Application Specialist werk je aan het onderhouden en verbeteren van de IT-architectuur van 
onze organisatie teneinde de interne klanten beter te ondersteunen binnen onze bedrijven. 
 

 
Takenpakket 

•   Daarenboven bevorder je ontwikkeling en de verbetering van de gebruikte processen en tools om 
zo binnen onze organisatie een optimale dienstverlening aan te bieden. 

 Terwijl je verschillende projecten gelijktijdig opvolgt, begeleid je de acceptatietesten, 
implementeer je nieuwe releases en draag je ook de verantwoordelijk voor de finale uitwerking  

 Je vertaalt de noodzakelijkheden binnen het bedrijf in globale specifieke systeem-, applicatie- of 
procesontwerpen om betere procesontwerpen te bekomen. 

 Als expert geef je advies aan je collega’s, handel je vlot incidenten af en verzeker je de kennis en 
het optimale gebruik van de platformen.  

 Je kan vlot scripts en query’s opstellen en je zorgt voor de nodige systeem documentatie. 
 Hands-on, praktisch en zeer toepassing georiënteerd communiceer je vlot met de eindgebruikers. 

 

 
Uw profiel 
 Een ICT diploma heb je al op zak, daarenboven kan je terugblikken op een 3-tal jaar relevante 

werkervaring in een gelijkaardige functie. 
 Je kijkt met een kritische blik naar de zaken en je bent analytisch ingesteld Je houdt ervan om 

nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden, zodat je over de meest recente kennis beschikt. 
 Zin voor analyse en synthese zijn sterke troeven van jou, wat je in staat stelt kwalitatief werk te 

leveren, terwijl het respecteren van deadlines een prioriteit blijft.  
 Je bent flexibel om je regelmatig te verplaatsen naar onze andere vestigingen in het land. 
 Je drukt je vlot uit in het Nederlands en Frans 
 
 
Ons aanbod  

Aan onze nieuwe collega in de rol van ICT Application Specialist bieden we binnen onze internationale 
organisatie een voltijdse betrekking aan met een aantrekkelijk salarispakket overeenkomstig de 
geboden competenties en ervaring, hospitalisatieverzekering, pensioenplan, maaltijdcheques en een 
representatieve bedrijfswagen met tankkaart. 

 
 
Stel u kandidaat  

Herkent u zich in het gevraagde profiel ? Reageer dan meteen op deze opportuniteit. Richt uw CV en 
gemotiveerde begeleidingsbrief aan hr@vanmossel.be 
Om meer te weten over J&T Autolease, neem een kijkje op www.jentautolease.be        


