Fleetmanager
Wat ga je doen?
Als fleetmanager ben jij verantwoordelijk voor onze gehele vloot van trekkers, opleggers en heftrucks.
Je rapporteert maandelijks diverse kpi’s, zoals reparaties, inkoop, brandstofverbruik, rijgedrag en
schades. Deze info stuur je door naar onze directie en de verantwoordelijke collega’s van onze
vestigingen in Nederland en Europa. Je weet de data te genereren, goed te analyseren en duidelijk te
kunnen vertalen naar onze organisatie. Daarnaast pik je proactief signalen op en zet je deze om in
kansen door met concrete verbetervoorstellen te komen. De collega’s van de fleetdepartment
ondersteunen jou bij deze taken en ook bij diverse projecten die in de organisatie spelen en met het
verzekeringspakket van onze vloot. Verder ben je betrokken bij het in, - en verkoopproces van onze vloot
en onderhoud je een relatie met onze leveranciers en collega’s. Je geeft leiding aan onze eigen
werkplaats (8 FTE’s ) waar onderhoud en reparaties worden verricht aan ons wagenpark. Je borgt de
opvolging van het gepland onderhoud en beoordeelt de technische uitvoeringen.

Wat breng je mee?
Voor deze uitdagende rol zoeken wij een collega die technisch onderlegd is, gek is op data
en goede relaties kan bouwen om resultaten mee te bereiken. Je bent communicatief
vaardig en kunt goed omgaan met stressvolle situaties. Verder beschik je over onderstaande
criteria:
- HBO werk- en denkniveau;
- Ervaring in een soortgelijke functie;
- Kennis van MS Office en Fleetmanagement systemen;
- Beheersing van de Engelse taal, Duits is een pré;
- Fulltime beschikbaar;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Woonachtig in de omgeving van Beverwijk (circa 30 km)

Wat bieden we?
Werken bij Schavemaker betekent werken in een omgeving die volop in ontwikkeling is en
waar ruimte is voor eigen invulling. Je krijgt de vrijheid om van je functie een uitdaging te
maken en komt terecht in een leuk team. De werksfeer is informeel, dynamisch en er zijn
voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen. Uiteraard horen bij deze functie passende
arbeidsvoorwaarden. Standaard onderdelen van onze procedure zijn een referentiecheck en
het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Spreek bovenstaande je aan?
Stuur dan je cv en motivatie naar pz@schavemaker.com
Mocht je meer informatie wensen dan kun je contact opnemen via:
0251 - 229 098 of nog een kijkje nemen op onze website.

