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COÖRDINATOR WEGENWACHT REGIO BRUSSEL 
Organisator en leider van een eigen uitvalsbasis met een belangrijke 
autonomie in een snel evoluerende automobielsector (Ref. 2022/2072)

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be.

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Functie:
• Als Regiocoördinator Wegenwacht stuur je in Brussel een team van een 45-tal wegenwachters aan, die onze leden en klanten zo 

snel mogelijk op weg helpen.
• Op een mens- en taakgerichte wijze coach, motiveer en ontwikkel je je team. Je staat tussen je team en beleeft je functie niet 

als een job maar als een verantwoordelijkheid.
• Je legt de focus op de professionele, veilige en efficiënte werking van de regio door de kwalitatieve en kwantitatieve 

doelstellingen nauwgezet op te volgen: optimale bezetting, naleving veiligheidsvoorschriften, retentie, verkoop, orde, 
klachtenbehandeling ...

• De planning van je team en de werkmiddelen (waaronder wagenpark en regionale gebouwen) valt eveneens onder jouw 
verantwoordelijkheid.

• Je vormt de verbinding met onze alarmcentrale en met de andere regio’s. Daarnaast vervul je ook een belangrijke 
representatiefunctie tegenover externe partners, zoals gemeentebesturen, concessies ... Hiervoor kan je steunen op een sterk 
intern en extern netwerk.

• Je bent betrokken bij regio-overschrijdende projecten en neemt de rol op van bruggenbouwer bij het implementeren van 
veranderings trajecten.

Profiel:
• Minimaal 5 jaar ervaring in het mensgericht coachen en ontwikkelen van een team.
• Kennis van automechanica en auto-elektronica via opleiding en/of ervaring (bij invoerders, concessies, carrosserieherstellers, 

leasing- en verzekeringsbedrijven ...). 
• Vlotte communicatie in het Nederlands en Frans. 
• Woonachtig in de ruime regio Brussel. Jouw kantoor is in Grimbergen gesitueerd, maar je bent ook bereid om je 2 à 3 dagen per 

maand naar Zwijndrecht te verplaatsen.
• In staat om je mening te onderbouwen en constructieve feedback te geven. VAB staat namelijk voor open, objectieve en eerlijke 

communicatie met wederzijds respect.
• Termen als verantwoordelijkheid, autonomie, betrokkenheid, gedrevenheid, flexibiliteit en kostenbewustzijn typeren jou en zijn 

niet weg te denken uit onze dynamische en resultaatgerichte omgeving.

Aanbod:
• Een gevarieerde functie met impact waar je de kans krijgt om te helpen bouwen aan een geweldige organisatie met naam en 

faam die klanten- en medewerkerstevredenheid nastreeft.
• Een boeiende job waarin flexibiliteit en teamwerk primordiaal zijn. Je divers en multicultureel team zal al snel je VAB-familie 

worden.
• Een on-the-job opleiding door jouw collega’s regiocoördinatoren en verdere begeleiding tijdens de werkperiode. 
• Zodra je voldoende ingewerkt bent, kan je ook af en toe van thuis uit werken. Al blijft jouw aanwezigheid te midden van jouw team 

de norm.
• Een marktconform salaris met een uitgebreid extralegaal pakket en een interessant ‘cafetariaplan’. 
• En de toffe collega’s krijg je er gratis bovenop!

Om onze bijstandsactiviteiten te versterken, zoeken we een: 

Zeg je VAB dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 3.000.000 
bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, -Rijschool, 
-Banden, -Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere diensten zijn we 
een innovatieve voortrekker in mobiliteit.

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor onze klanten 
zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel thuis, onderweg als 
op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw ideeën en hechten veel 
waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende organisatie 
met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. We hebben 
pakken energie en dat werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het 
vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!

Bij VAB gaan we voor uitstekende kwaliteit en service. 

We zoeken ook nog een Ervaren HR Business Partner en een Product Manager.


