WE ARE HIRING

Fleet Manager

BEDRIJF

WAT HOUDT DE JOB IN?

Pollet Group

Als Fleet Manager ben je verantwoordelijk voor de
coördinatie van de vloot binnen Pollet Group. Je
harmoniseert, optimaliseert en bouwt de fleet van onze
groep verder uit. Daarbij bepaal je de policy en volg je de
bedrijfswagens op in binnen- en buitenland. Je staat in
voor het onderhandelen van contracten, het aankopen
van bedrijfsvoertuigen en het afsluiten van
verzekeringen. Jij bent het aanspreekpunt voor aangifte
van schadegevallen en alle service-gerelateerde zaken.
In samenwerking met HR bespreek je de mogelijkheden
met medewerkers rond mobiliteit en bedrijfswagens. Je
organiseert de aflevering en ophaling. Je staat ook in
voor de policy rond bedrijfsfietsen en stippelt een
toekomstgericht mobiliteitsplan uit.

LOCATIE
Shared service center
Koekelare

OVER ONS
Pollet
Group heeft vestigingen in 14 landen
.
en is actief binnen 3 segmenten: de sector
van waterbehandeling, de zwembadwereld
en de medische industrie. Pollet Water
Group bundelt 25 bedrijven actief in
waterbehandeling. Pollet Pool Group
bewerkt de markt van zwembadbouwers
met 8 distributiefirma’s en 2 fabrikanten.
Pollet Medical Group, bestaat uit in totaal 6
gespecialiseerde medisch georiënteerde
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1500
medewerkers. Boekan is binnen de Pollet
Group het shared service center voor
finance, legal & HR. Jij vervoegt het
Boekan-team als Fleet Manager. Vanuit het
kantoor in Koekelare ondersteun je de
verschillende Pollet Group bedrijven.
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PROFIEL

WAT BIEDEN WE JOU?

•

Je bent verantwoordelijk voor de fleet van binnen-en
buitenlandse wagens. Je bepaalt de policy,
organiseert en optimaliseert de opvolging

•

Je bent een meester in het beheren en opvolgen van
dossiers. Je wordt het centrale punt voor de
verschillende stakeholders: leveranciers, HR, finance,
collega’s, …

We bieden jou een afwisselende en
uitdagende job in een snelgroeiende
onderneming waar ondernemerschap en
initiatief nemen wordt gestimuleerd. Je gaat
aan de slag binnen een internationaal
bedrijf. Je krijgt de kans om jouw potentieel
voluit te benutten

•

Je bent communicatief en staat stevig in je schoenen

•

Je bent sterk met deadlines en kan meerdere
projecten tegelijkertijd trekken

•

Je hebt minimum een eerste relevante werkervaring

•

Je bent accuraat, punctueel en administratief sterk

•

Je spreekt en schrijft Nederlands, Frans en Engels.
Extra talen zijn een plus

Je geeft mee vorm aan mobiliteit van
morgen samen met je collega’s van Boekan,
shared service center van de groep
Je vervoegt een warm en volledig Belgisch
familiebedrijf met oog voor zijn
medewerkers en zijn klanten

BOEKAN
Brouwerijstraat 14
8680 Koekelare
www.polletgroup.com

LET’S MEET
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
Dirk Bekaert via
dirk.bekaert@boekan.be
Meer info? Neem een kijkje op:
www.polletgroup.com
www.polletwatergroup.com
www.polletpoolgroup.com
www.polletmedicalgroup.com
www.boekan.be

