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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

Verantwoordelijk voor de definiëring van de strategie van de activiteiten en de vertaling ervan naar een tactisch plan met 
onmiddellijke impact op de sterk veranderende corebusiness en aparte waardecreatie.

Functie:
• Je leert snel de markt, het bedrijf, de specifieke technologieën en de processen kennen, wat je toelaat een nieuwe organisatie, 

met overkoepelende hr-, finance- en IT-aspecten, gericht verder te ontplooien. Dit doe je vastberaden maar ook voldoende 
geduldig.

• Je creëert een kader om de globale operationele efficiëntie te maximaliseren (kwaliteit, SLA’s, KPI’s) in een margegevoelig 
businessmodel. De bewaking van een hoge bezettingsgraad is cruciaal omdat capaciteit en efficiëntie de omzet, maar ook de 
winst, bepalen.

• Om de businesscases kritisch verder te ontwikkelen, houd je de vinger aan de pols en heb je op senior managementniveau 
contact met de klanten. Je volgt de marktevoluties en technologieën, ook qua ICT en digitalisering, nauwgezet op. Je bent een 
netwerker en je bent zeer alert voor zakelijke opportuniteiten.

• Samen met het managementteam leg je de focus op kwaliteit, optimalisatie, klantentevredenheid en een aangepaste 
dienstverlening. Het beleid vertaal je samen met hen naar een helder businessplan met dito acties en campagnes die de 
strategische groei en positie verzekeren.

• Je staat in voor de focus op personeelstevredenheid en waakt over de bedrijfscultuur. Je inspireert graag en je bent beschikbaar 
en regelmatig aanwezig in de diverse vestigingen.

• Je maakt deel uit van de directie van de VAB Groep en je staat in nauw overleg met de directie van Koopman Logistics en het 
management van zusterfirma Macadam VAB Inspections (MVI).

Profiel:
• Master met een goede talenkennis: Nederlands, Frans en Engels.
• Je hebt een tiental jaar ervaring in het leiden van een bedrijf met budget- en P&L-verantwoordelijkheid, waarbij je 

veranderingstrajecten (zowel qua organisatie als qua businessconcepten) hebt geïmplementeerd. 
• Ervaring in automotive solutions is uiteraard een belangrijk voordeel. 
• Vertrouwd met zowel het optimaliseren van personeelsintensieve operationele processen als met het vernieuwen van systemen 

en werkmethodes binnen een uitgewerkt budget.
• In staat om een langetermijnvisie en eigen positionering uit te stippelen en waar te maken.
• Goede interpersoonlijke, verbale en rapporteringsskills.
• Hands-on, flexibel, oprecht en doortastend peoplemanager.
• Stressbestendig: gestructureerd (ook in moeilijke omstandigheden) en bestand tegen deadlines.

Aanbod:
• Opstartende en snel evoluerende organisatie.
• Eindverantwoordelijkheid over een businessunit.
• Groep met een toffe sfeer en oog voor persoonlijk welzijn. Kortom, een aangename werkplek.
• Marktconform loon met extralegale voordelen.
• Uitstekende opleiding en begeleiding bij de job.
• Binnen VAB Koopman Automotive Solutions primeren expertise, kwaliteit en efficiëntie, waardoor ze zich kunnen onderscheiden 

binnen de sector.
• Je maakt deel uit van de VAB groepsdirectie.

Binnen deze boeiende en uitdagende omgeving zijn ze op zoek naar een:

VAB Fleet Services werd opgericht in 2004 als dochteronderneming van 
de VAB Groep, die gekend staat als de grootste Vlaamse mobiliteitsclub. Als 
onafhankelijke organisatie staat de groep garant voor kwaliteit, uniformiteit, 
neutraliteit en betrouwbaarheid. Door het aanbieden van verschillende 
diensten bij pech en ongeval, wereldwijde reisbijstand, technische 
opleidingen ... is VAB Groep een kwaliteitsspeler in mobiliteit voor 
particulieren en bedrijven.

In 2021 is VAB Fleet Services een partnership aangegaan met Koopman 
Logistics Group (Nederland), waarbij de naam van de onderneming 
gewijzigd werd naar VAB Koopman Automotive Solutions.

VAB Koopman Automotive Solutions is marktleider inzake Fleet Logistics 
Services in België. Ze zijn onder meer gespecialiseerd in autotransport, 
fleet en compound management en remarketingactiviteiten van wagens. 
Ze hebben ruim 100 medewerkers en omvatten een divisie transport, fleet 
en compound management met sites in Boortmeerbeek en Machelen en 
een industriële remarketingcompound in Genk.

VAB Koopman Automotive Solutions is een dynamische en sterk 
groeiende organisatie met veel expertise en knowhow, waar mensen 
centraal staan en waar denkers en doeners het samen vooruit laten 
gaan. Daarbij komt uitstekende service voor de klanten op de eerste 
plaats.


