
 

 

Functieomschrijving 
 
Functietitel  : Administratief Medewerker Operations Profile Belux  
Naam functiehouder :  
Datum   : mei 2018 
 
Doel van de functie 
Profile Belux heeft het permanente streven om een dominante marktpositie te verwerven en te 
behouden in de Benelux, dit door het permanent (door)ontwikkelen en verder uitbouwen van alle 
commerciële activiteiten binnen de lease- en vlootmarkt. Hierbij is de personenwagen markt een 
essentiële en primaire markt voor het succes van Profile International, haar werkmaatschappijen en 
haar aangesloten bedrijven.  
 
Plaats in de organisatie 
De Administratief Medewerker Operations Profile Belux rapporteert rechtstreeks aan de Directeur 
Finance en Operations Profile Belux. Voor dagelijkse organisationele afspraken is de supervisor het 
eerste aanspreekpunt. 
 
 
 Verantwoordelijkheden 
De medewerker valt onder de afdeling Operations Belux die de volledige procesopvolging van 
bandenwissels- en onderhoud voor vloten stuurt. De Operations Medewerker zorgt ervoor dat alle 
afspraken die door de Directie en Salesmanagers met de landelijke klanten worden gemaakt, op de 
juiste manier intern worden toegepast en onderhoudt bijzonder nauw contact met de vestigingen in 
het netwerk en de wagenparkbeheerders bij de klanten met het oog op het gestroomlijnd houden 
van deze processen. De operations medewerker is zeer gedreven en communicatief vaardig, zowel in 
het Nederlands als in het Frans. 
 
 
Taken 
- Acceptatie, goedkeuring en facturatie orders in de bedrijfseigen systemen 

(Tyrestream/CMOL/AX/Tymacon) 
- Opvolgen afgewezen en afgekeurde orders (primaire actie vestigingen) 
- Opvolging en oplossing gemelde disputen in samenspraak met de supervisor  
- Support bieden aan vestigingen die vragen hebben over (invoer) orders en gebruik Tymacon 
- Invoeren van orders die te complex zijn voor de vestigingen 
- Probleemregistratie- en behartiging – SPOC  
- Afhandelen telefonische oproepen van vestigingen 

 
 
Competenties 

- Je hebt Bachelor werk- en denkniveau. 
- Je bent drietalig Nederlands - Frans (Niveau B1) – Engels (Niveau B1), en dit zowel in gesproken 

als geschreven vorm 
- Je hebt een administratieve drive met commerciële reflex.  



 

 

- Je kan proactief (mee)denken.  
- Je hebt analytisch inzicht.  
- Je bent stressbestendig. 
- Je bent accuraat.  
- Je kan zelfstandig werken.  
- Je bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk). 
- Je bent vlot in het gebruiken van een PC en basis kantoorsoftware (word, excel, mail) 
- Je verwerft grondige kennis van de bedrijfseigen systemen 


