
 

 

 

 

 
 

FLEET ANALYST 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

Planning & Rapportering: het vlootplan mee opmaken op basis van de door de 

autoconstructeurs gemaakte voorstellen met als doel te beantwoorden aan de noden zoals deze 

door het commerciële departement werden bepaald, en dit aan de vooropgestelde Total Cost of 

Ownership. 

Opmaken van de rapporteringen hierover en in functie van een nieuwe forecast een nieuw 

vlootplan opmaken en/of bijsturen. 

Data beheer: data beheren van verschillende informatiebronnen met als doel financiële, 

technische en contractuele gegevens te integreren en up to date te houden in onze 

verschillende beheersystemen. 

 

Kostprijsanalyse: op basis van voorstellen kostprijsberekeningen maken en de elementen ervan 

analyseren met als doel de Total Cost of Ownership van het wagenpark van Europcar te 

optimaliseren. 

 

Data-analyse en verbeteren van de processen: analyses maken van de verschillende 

kostprijsindicatoren van het wagenpark met als doel de besluitvorming en het vloot 

management te rentabiliseren. 

 

Administratie: berekeningen van restwaardes wagens, opmaken verkoopfacturen, 

gegevensuitwisseling met financiële partners en controle van de betrokken facturen. 

 

Jouw profiel 

• Je hebt een eerste relevante werkervaring. 

• Zeer goed Pc gebruik en doorgedreven kennis van Excel, Access, VBA Java of Java Script. 

VBA is een plus. 

• Communicatief en vlot drietalig NL/FR/ENG 

• Sterk analytisch inzicht, cijfermatig en accuraat 

• Je bent resultaatgericht en kan je flexibel opstellen naar werkprioriteiten in functie van 

de noden van de business 

• Je bent pro-actief en neemt initiatieven 

• Je bent stressbestendig en kan met scherpe deadlines werken 

• Je bezit een bachelor of master niveau met financiële achtergrond 

• Je bent positief ingesteld en een fijne collega om mee samen te werken! 



 

Ons aanbod 

De kans om snel expert te worden in je vakgebied door te werken bij de marktleider op de 

Belgische en internationale autoverhuurmarkt. 

Een organisatie met een vlakke structuur in België gekoppeld aan een ruime ervaring en 

internationale vertakking. 

Een aantrekkelijke vergoeding en extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. 

 

Geïnteresseerd in deze uitdaging ? 

Stuur dan onmiddelijk uw sollicitatiebrief en c.v. naar: be.jobs@europcar.com 

 


