
  

VACATURE: Customer & Partnership Officer 
 
Ctec Mobility Solutions (CMS) is op zoek naar een Customer & Partnership Officer om mee te 
helpen aan de verdere ontwikkeling van onze B2B fietslease-activiteiten, binnen een 
enthousiast team dat meegroeit met een snel evoluerende sector. 
 
CMS is opgericht in 2011 en stelt vandaag 14 mensen te werk in haar kantoren in Brussel 
(Elsene). CMS biedt globale oplossingen aan voor het beheer van geleasede fietsvloten (en 
andere vervoersmiddelen). Wij werken samen met bedrijven van elke grootte en hun 
medewerkers, en worden daarbij ondersteund door een landelijk netwerk van 500 
zelfstandige verkooppunten ("Ctec Points"). 
 
We zijn actief op zoek naar een Customer & Partnership Officer, die verantwoordelijk zal zijn 
voor de optimale dienstverlening aan onze Klanten en aangesloten fietswinkels. 
 
 
Uw missie: 
 
Beheer van onze klantenportefeuille 
• Ondersteuning aan de verkoopafdeling: implementatie van A tot Z van de fietsplannen van 
onze klanten, contacten met werkgevers (onze klanten) en hun medewerkers 
• Beheer van fiets-offertes van onze "Ctec Points", bestellingen en leveringen 
• Beheer van inschrijvingen van voertuigen en verzekeringen 
• Uw input van nieuwe ideeën en suggesties om onze werkwijzen verder te perfectioneren is 
zeker welkom! 
 
Beheer en ondersteuning van het "Ctec Points" netwerk 
• Contacten met en toezicht op de activiteiten van fietsenwinkels in het Ctec-netwerk ("Ctec 
Points") 
• Ontwikkeling en implementatie van een management en animatiestrategie voor dit 
netwerk, met als doel lange termijn “Partnerships” op te bouwen met onze leden! 
 
 
Uw profiel: 
 
• U hebt een bachelor diploma in management, handel, marketing of gelijkwaardig. 
• U hebt 2 tot 4 jaar ervaring in een commerciële ondersteunende functie, 
partnermanagement en/of backofficemanagement in het algemeen.  
• U bent klantgericht, u houdt van duidelijke en goed uitgevoerde procedures en snelle en 
efficiënte oplossingen voor uw klanten. 
• U bent proactief, heeft organisatietalent en anticipeert op gebeurtenissen. 
• U houdt van contacten; u hebt het verlangen en de aanleg om te communiceren met de 
mensen om u heen. 
• U houdt van teamwork maar bent ook in staat zelfstandig te werken. 



  

• U bent nauwkeurig en georganiseerd, en veelzijdigheid schrikt u niet af 
• U bent zeer goed tweetalig (NL/FR): Ons klanten- en "Ctec Points"-netwerk is verspreid over 
heel België. Een vloeiende kennis van beide landstalen is dus essentieel. 
 
 
We bieden u:
 
• Een dynamische en steeds evoluerende werkomgeving in een groeiend bedrijf, binnen een 
groeiende bedrijfssector. 
• De mogelijkheid om een sleutelrol te spelen in een zeer enthousiast en inspirerend team, 
met een focus op samenwerking en Klantenservice. 
• Een bediendecontract van onbepaalde duur, fulltime (38u/week) 
• Een werkplaats in Brussel (Elsene), met flexibiliteit en een zeer goede toegang tot het 
openbaar vervoer 
• Een reële mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf (echt waar!) 
• Veel autonomie en vertrouwen m.b.t. de persoonlijke invulling en de uitvoering van deze 
sleutelrol  
• Een marktconform salaris, inclusief dertiende maand 
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, eco-cheques, fietskilometervergoeding, enz. 
 
Heeft u een ondernemersgeest en een boontje voor KMO’s? Wilt u werken in een bedrijf dat 
100% gericht is op haar Klanten en de oplossingen van de toekomst? Weet dan dat wij op zoek 
zijn naar een gemotiveerde en enthousiaste medewerker die aan dit profiel voldoet! 
 
Herkent u zichzelf in deze omschrijving, stuur dan uw CV en een korte motivatiebrief naar 
Laurence de Montpellier, laurence@ctec.bike 
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