Projectleider (Berchem)
Voor onze klant, een sterk groeiende internationale specialist op het vlak van fleetmanagement software zijn we
op zoek naar enthousiaste projectleiders

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je krijgt alle kansen om je carrière verder uit te bouwen bij de onbetwiste marktleider in zijn vakgebied.
Je werkt samen met fijne collega’s en dit binnen een open en vlakke structuur waar teamspirit en respect
voor éénieder voorop staat.
Je kan rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket verder aangevuld met ondermeer een
bedrijfswagen en 32 dagen vakantie.

Wat ga je concreet doen ?
Na een intensieve inwerkperiode en grondige begeleiding, raak je snel vertrouwd met de fleetmanagement
software en met de verschillende fleet aspecten die hierbij een rol spelen.
Eens ingewerkt ben je voornamelijk bezig met het actief mee implementeren en ondersteunen van deze
fleetmanagement oplossing bij klanten, d.w.z.:
•

•
•
•
•

In kaart brengen van de huidige financiële implementatie van wagenparkkosten bij nieuwe klanten en de
koppeling beschrijven tussen de fleetmanagement software, het financieel systeem en het HR systeem
zodat het technisch team tot realisatie kan overgaan.
Verder begeleid je en train je nieuwe klanten bij het gebruik van de software.
Daarnaast bied je eerste lijn ondersteuning aan klanten met functionele vragen.
Je zorgt voor de Interne opvolging van de implementatie van de software bij klanten. Je vormt hierbij de
intermediair tussen het ontwikkelteam en de klant.
Tenslotte sta je ook in voor het functioneel testen van nieuwe functionaliteiten.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•

Je beschikt idealiter over een bachelor of masterdiploma in een economische /IT richting.
Concrete ervaring in fleetmanagement vormt uiteraard een meerwaarde maar is geen must.
Je kan je naast het Nederlands en Engels ook vlot uitdrukken in het Frans.
Je bent leergierig en werkt klantgericht, planmatig en resultaatgericht.
Je bent een echte doorzetter die zowel individueel als in team kan werken.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

