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Manager Operationele zaken  

 

Informatie over jouw werkgever 

Wij zijn Myleasecar, een autoleasemaatschappij voor heel bedrijvig Nederland. Wij zijn als eigenaren complementair aan 

onze Myleasecar medewerkers, die onze klanten de beste service geven. Als 1 team opereren wij naar buiten en daarom is 

de teamspirit erg belangrijk bij Myleasecar. 

Wij streven er naar om talentvolle medewerkers aan ons te binden met de juiste mentaliteit en klantgerichtheid. 
 
Jouw Werkzaamheden 
Als Manager Operationele zaken heb je een brede en verantwoordelijke rol op het gebied van het operationele beheer van 
de portefeuille, waaronder vallen ROB, verzekeringen, logistiek en schade afhandeling.  
Met jouw uitgebreide relevante ervaring houd jij je naast het beoordelen en administratief afhandelen van 
onderhoudsaanvragen en ROB gerelateerde vragen van klanten, bezig met het realiseren van een optimaal ROB resultaat 
op elk contract, waarbij de auto technisch gezien in orde is en veilig de weg op kan. Daarnaast ben je 
medeverantwoordelijk voor de klanttevredenheid en kostenbeheersing op het gebied van schade herstel door schades slim 
te beoordelen en toe te wijzen. Dagelijks heb je contact met externe partijen, zoals berijders, schadeherstelbedrijven en 
andere leveranciers. Met jouw kennis en inzicht help je de kosten te reduceren door kritisch te kijken naar de 
reparatiekosten van het wagenpark, waarbij je het belang van klant en berijder niet uit het oog verliest. Ook onderhandel 
je jaarlijks met de leveranciers. Met jouw brede kijk op de operationele processen breng je ter verbetering van die 
processen binnen de afdeling waar nodig advies uit. 
 
Voldoe je aan de eisen? 

- HBO werk en denk niveau 

- Fulltime beschikbaar op korte termijn 

- Ervaring met het CarWise systeem 

- Minimaal 3 jaar ervaring in de leasebranche 

- Niet bang om de telefoon te pakken en mensen te benaderen 

- Geen 9-5 mentaliteit 

- Klantgericht, enthousiast en energiek  

 

Wat Krijg je ervoor Terug 

- Toffe werkomgeving met energieke collega’s 

- Goed salaris 

- Ontwikkeling d.m.v. training 

- Auto, laptop en telefoon zijn bespreekbaar  

- Ruimte voor doorgroeimogelijkheden 

- Teamspirit aangelegenheden 

 

Denk jij dat je de geschikte kandidaat bent, reageer dan met een motivatiebrief + CV naar info@myleasecar.nl 

t.a.v. Ralph van Hassel 
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