
 

Impact Software n.v., Schaliënstraat 5, 2000 Antwerpen, Ond.nr. 0899.384.295 
 

VACATURE  I  DATA AGENT 
  

Jouw verantwoordelijkheden 

 
Voor onze data-producten zoeken wij een nieuwe collega om het data-team te komen 
versterken. Als administratief DATA AGENT maak je deel uit van een team van specialisten 
inzake voertuiggegevens.  
Na een interne en diepgaande opleiding, verwerk en controleer je de data die inMotiv 
ontvangt van autoconstructeurs en autoimporteurs. Deze data bestaat uit prijzen, 
commerciële en technische voertuiggegevens. Het belangrijkste in deze functie is dat je 
altijd streeft naar maximale correctheid en kwaliteit. Interesse in de automotive sector zal je 
alvast helpen in je werk.  
 

§ Opvolging van inkomende voertuiggegevens en prijslijsten 
§ Input van de gegevens in de inMotiv database 
§ Controle van de gegevens en afstemming met de senior data agents 
§ Sporadisch contact met de verantwoordelijken bij de importeurs  
§ Je blijft bij met de automarkt en fiscale elementen die de data kan beïnvloeden 
§ Andere, algemeen administratieve taken volgens kennis en interne vraag 

 

Jouw profiel 

 
§ Je werkt graag nauwgezt, met oog voor detail en kwaliteit 
§ Je houdt van admistratie en een eerder repetitief takenpakket 
§ Je beheerst uitstekend de Nederlandse taal. Frans is een plus. 
§ Je bent zeer PC-vaardig en leert snel omgaan met nieuwe software 
§ Goede kennis van MS Word en Excel 
§ Je hebt minimaal een diploma hoger secundair onderwijs 
§ Je kan geconcentreerd werken in een open-space omgeving 
§ Interesse in de autosector is een plus 
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Ons aanbod 

 
§ Een aantrekkelijk salaris in functie van je ervaring 
§ Flexibele uurregeling 
§ Vlotte bereikbaarheid van de kantoren 
§ Extralegale voordelen (maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering)  
§ Voltijdse functie (of 4/5 bespreekbaar)  

  

Wie zijn wij? 

 
inMotiv is een commercieel en innovatief dochterbedrijf van de RDC Group BV.  
Als  automatiseringsbedrijf werken wij voor de gehele mobiliteitssector zoals lease- en 
verhuurmaatschappijen, verzekeraars, importeurs en autobedrijven.   
 
Hoewel inMotiv deel uitmaakt van een grote Nederlandse groep, werk je samen met een 
klein team, in het hartje van Antwerpen, aan het bruisende Zuid.  
 
Wij bieden een breed scala aan IT-oplossingen en diensten aan,  van klantcontactsystemen 
tot data en van voorraadmanagementsystemen tot marktinformatie- en analyses.  
inMotiv is dagelijks bezig met ontwikkelingen ten gunste en ondersteuning 
van de mobiliteitssector, zodat bedrijven hun bedrijfsvoering proactief kunt blijven 
innoveren.  
 
 

Wil jij ons team komen versterken? 
 
Neem dan zeker contact op met ons en stuur je motivatiebrief en CV naar: 
 
vacature@inmotiv.be 
 
 


