
 

FEBIAC vzw is de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie. Ze 

vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de vervoermiddelen op de 

weg (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers, fietsen) 

en hun toeleveranciers en dienstverleners in België; en dit op Europees, 

internationaal, federaal en regionaal niveau. FEBIAC vzw organiseert ook de 

jaarlijkse Automobiel- en motosalons van Brussel. Febiac werft aan een (m/v): 

Data Manager (M/V) 

Taakomschrijving:  

De Data Manager moet het dienstenaanbod van Febiac afstemmen op de wensen van zijn leden en 

klanten, steunend op het informatiekapitaal dat Febiac door de jaren heen verzamelde. 

Hij wordt de schakel tussen de leden en klanten enerzijds, en de teams die instaan voor de gegevens van 

Febiac anderzijds om: 

• Vanuit commercieel oogpunt 

o Na te denken over nieuwe diensten die Febiac aan zijn klanten en leden zou kunnen 

aanbieden; 

o Die te formaliseren op het vlak van inhoud, service en pricing; 

o Het commercieel netwerk te ontwikkelen via contacten met de leden van Febiac en de 

huidige klanten; 

o Hij zal het klantenportfolio ontwikkelen via prospectie; 

o Hij zal erop toezien dat de CRM (Microsoft) wordt bijgewerkt met de klantengegevens en 

de commerciële opportuniteiten; 

o Hij zal de rapportering over de commerciële opvolging voor de directie opstellen. 

 

• Vanuit intern oogpunt 

o Hij zal, in nauwe samenwerking met de Data Service Manager, instaan voor de technische 

toepassing van die nieuwe diensten; 

o Met de hulp van technische experts valideert hij de IT/Data-architectuur die voor die 

invoering nodig is, en hun verdeling in projecten; 

o Hij zal de invoering van dit programma bestaande uit projecten opvolgen;  

o Hij wordt het business-aanspreekpunt van de technische experts. 

 

In eerste instantie zal U, na een inwerkingsperiode, de leiding van het productieteam en de opvolging van 

rapportleveringen op zich nemen, met ondersteuning van de huidige manager. Ondertussen maakt U ook 

deel uit van het projectteam welke de omschakeling naar een nieuwe datawarehouse omgeving uitwerkt. 

Op middellange termijn zal U autonoom de leiding van het rapport productieteam overnemen. 

 

 



 

Gezocht profiel:  

 

• Je hebt een diploma in informatica of management, bent drietalig (NL-FR-ENG) en beschikt over 

kennis van data modelisation, Business Process Modelling en/of RDBMS.   

• Je kent de omgeving van databases (MS SQL) en/of rapporteringssystemen (genre Qlik / Business 

Objects) en hebt minstens 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.  

• Je werkt autonoom maar functioneert net zo goed in een team, je bent goed in plannen en 

projectbeheer, en je houdt een vinger aan de pols bij de markt, de leden en klanten.  

• Je hebt een affiniteit met de automobielsector en interesse voor mobiliteitsthema's. 

 

Wij bieden u: een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een interessante functie in een dynamische 

organisatie en een sector in volle evolutie, een aangename werkomgeving te Brussel en een motiverend 

salaris aangevuld met extralegale voordelen (bedrijfswagen, groeps-en hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques etc). 

 

Geïnteresseerd ? Stuur uw curriculum vitae en motivatiebrief naar Gwenaëlle Jacques, HR Manager, via 

gj@febiac.be. 
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