
                                                         

 

 
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 :  
 

Remarketing & Rental Officer (M/V) 
 
Functiebeschrijving 

De medewerker hoort bij de operationele afdeling en rapporteert aan de Teamleader Remarketing & Rental 
Departement. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het realiseren van hoge klantentevredenheid,  
het onder controle houden van de kosten en de optimale inzet van huurvloot.  Als Remarketing & Rental 0fficer 
heb je dagelijks contact met onze leaseklanten en -bestuurders, autohandelaren en autoverhuurbedrijven.   Voor 
remarketing draag je zorg voor de administratieve afwikkeling van het einde van de lease naar de klant toe en 
de administratieve transfer van de lease-auto naar de verkoopafdeling.  Voor rental verzorg je de dienstverlening 
van A tot Z voor klanten die een auto voor een korte periode nodig hebben, zoals een vervang- of aanloopwagen. 
 
Takenpakket 
De voornaamste taken van deze functie zijn de volgende : 
 

• U verwerkt de aanvragen van klanten voor een korte termijn wagen, en zorgt verzorgt de levering van 

het voertuig. 

• De opvolging van de rijdende vloot van korte termijn auto’s behoort ook tot uw taken. 

• U controleert de inkomende facturen van onze partners, en u verzorgt de facturatie naar de eindklant. 

• U staat bij vragen onze klanten op een aangename wijze te woord.   

• U organiseert de planning van de chauffeurs die de wagens brengen en ophalen. 

• Tegelijk zorgt u er voor dat de wagens telkens klaar zijn om opnieuw ingezet te worden. 

• Het uitsturen en opvolgen van expertiseopdrachten behoort eveneens tot uw takenpakket. 

• U staat in voor de berekening van verbrekingsvergoedingen en overnameprijzen. 

• U draagt zorg voor het afhandelen van de verkoop van de voertuigen bij einde contract. 

• Tenslotte is het stockbeheer ook één van uw taken. 

Uw profiel 
Je hebt minimaal een diploma middelbaar onderwijs op zak en je bent thuis in autowereld, ofwel door je opleiding, 
ofwel door eerdere functies of persoonlijke interesse.    
Je werkt nauwgezet en je hebt reeds een eerste administratieve werk- en team-ervaring (werken met collega’s 
die +/- dezelfde functie uitvoeren). 
Je beschikt over een goede kennis van de Franse en Nederlandse taal, dit zowel gesproken als geschreven. 
Je beschikt over de sterke communicatieve vaardigheden, en als teamspeler bent u ook bereid uw kennis te delen 
met jouw collega’s. 
Je bent organisatorisch sterk en zeer planmatig ingesteld, met een grote zin voor verantwoordelijkheid. 
Je bent in staat mee te denken met en meerwaarde te bieden aan de afdeling, die mee evolueert met de sterke 
expansie van onze bedrijven. In die zin beschik je over een open geest en kan je steeds het overzicht bewaren. 
Je bent ICT-minded en kan vlot om met het MS-office pakket. 
Tenslotte is onze kernzin “Because Your Time Is Precious” is op jou helemaal van toepassing. 
 
Ons aanbod  
Aan onze nieuwe collega Remarketing & Rental Officer, bieden we binnen onze internationale organisatie een 
voltijdse betrekking aan met een aantrekkelijk en marktconform salarispakket overeenkomstig de geboden 
competenties en ervaring, hospitalisatieverzekering, pensioenplan, maaltijd- en ecocheques. 
 
Stel je kandidaat  
Herken je je in het gevraagde profiel ? Reageer dan meteen op deze opportuniteit. Richt je CV en een 
gemotiveerde begeleidingsbrief naar J&T Autolease, HRM departement, Noordersingel 19, B-2140 Antwerpen, of 
mail ons via hrm@jentautolease.be 
     


