
                                                                                                             

 

 
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 :  

 

Marketing & Communication Manager (M/V) 
 
Functiebeschrijving 

Binnen onze organisatie bent u veelvuldig in contact met de marketingafdelingen van ICLH en onze 
concessies om samen onze forse groei te ondersteunen, commerciële opportuniteiten vast te stellen 
en te ontwikkelen en onze zichtbaarheid en naamsbekendheid in België nog sterker te ontwikkelen.  

 
Takenpakket 

• Het verder uitwerken en up-to-date houden van onze interne en externe communicatie 
(brochures, e-mailings, magazines, productfiches, social media, …) 

• Samen met de partners binnen de groep commerciële acties realiseren 
• De opmaak en het online plaatsen van teksten op de website 
• Persberichten schrijven en uitzenden, onze publicitaire aanwezigheid waarborgen 
• Coördinatie verzekeren bij de organisatie en voorbereiding van lokale evenementen  
• Het monitoren van de gevolgde strategie om steeds onderscheidend op de markt aanwezig 

te blijven, samen met het meten van de resultaten van tevredenheidsenquêtes 
• De ontwikkeling en de goede werking van het CRM-systeem opnemen 
• Actieve deelname aan projecten om de internationale structuur te ondersteunen 
• De impact en efficiëntie van de gevoerde campagnes meten, de KPI’s hierrond analyseren  
• In samenwerking met de directie van ICLH de budgetten mee opmaken en opvolgen  

 
Uw profiel 
Je bent in het bezit van een relevant hoger diploma marketing/communicatie, en hebt reeds enkele 
jaren waardevolle ervaring in een soortgelijke functie.  
Dit vul je aan met een hands-on ingesteldheid, samen met een flinke dosis creativiteit en 
vernieuwend denken. Je kan zelfstandig actie ondernemen, en simultaan verschillende projecten 
begeleiden. Hierbij word je ondersteund door een goede kennis van relevante IT-tools. 
Je combineert dit met een hoge waardering voor teamwork en brengt onze slagzin “People with 
Drive” hierbij dagelijks in de praktijk.  
Je bent zowel gesproken als geschreven uitstekend tweetalig Nederlands/Frans en hebt goede 
competenties om redactioneel werk te verrichten. 

 
Ons aanbod  

Aan onze nieuwe collega in de rol van “Marketing & Communication Manager” 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  

Erkent 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        


