
                                                                                                             

 

 
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 70.000 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 :  

 

Lease Consultant (M/V) 
 
Functiebeschrijving 

Binnen het commerciële team verzorgt u dagelijks de relatie met onze klanten en hun bestuurders 
met als doel de klantentevredenheid en -trouw samen met het vloot aandeel te doen stijgen. Hierbij 
begeleidt u de klanten op een proactieve en efficiënte manier in het wagenparkbeheer. 

 
Takenpakket 

Uw belangrijkste taken bestaan er in om de klantenportefeuille op een uitstekende wijze te beheren 
en daarin het commerciële team te ondersteunen. In dit team hebt u een centrale rol waarbinnen u 
probeert de commerciële doelstellingen te realiseren. Hierbij bent u de voornaamste gesprekspartner 
van onze klanten, voor wie u dagelijks alles in het werk stelt om een optimale dienstverlening te 
garanderen. Uw belangrijkste taken binnen deze B-to-B contacten zijn : 

• Lease voorstellen opmaken volgens de voorwaarden van elke individuele klant 
• De vragen van J&T Autolease klanten behartigen 
• Samen met de sales & account manager de carpolicy van klanten regelmatig actualiseren 
• Opvolging garanderen bij voertuigen die weldra “einde contract” komen  
• Ondersteuning garanderen binnen de commerciële ploeg 
• De kredietdossiers van klanten en prospects voorbereiden 

Uw profiel 
U hebt een hogere opleiding genoten, die u reeds hebt aangevuld met minimum 2 jaar ervaring 
binnen de klantendienst van een leasebedrijf of een organisatie met gelijkaardige dienstverlening. 
U beheerst goed de Microsoft producten. 
Tot uw troeven rekent u uw klantgerichtheid, uw pro-activiteit en uw teamspirit. Bijkomend hebt u 
reeds aangetoond goed georganiseerd te werken en uw taken op een dynamische manier aan te 
pakken.  
U bent in staat om via telefoon en mail een goede relatie uit te bouwen en te bestendigen en u deelt 
bovenal onze kernzin “Because Your Time Is Precious”. 
U bent uitstekend tweetalig Nederlands / Frans, zowel gesproken als geschreven. 

 
Ons aanbod  

Aan onze nieuwe collega in de rol van Lease Consultant bieden we binnen onze internationale 
organisatie een voltijdse betrekking aan met een aantrekkelijk salarispakket overeenkomstig de 
geboden competenties en ervaring, hospitalisatieverzekering, pensioenplan, maaltijdcheques, iPhone 
en iPad. 

 
Stel u kandidaat  

Herkent u zich in het gevraagde profiel ? Reageer dan meteen op deze opportuniteit. Richt uw CV en 
gemotiveerde begeleidingsbrief naar J&T Autolease, HRM departement, Noordersingel 19, B-2140 
Antwerpen, of mail ons via hrm@jentautolease.be 
Om meer te weten over J&T Autolease, neem een kijkje op www.jentautolease.be        


