Voor onze vestiging Rotterdam zoeken wij een nieuwe collega voor de functie:

Accountmanager Ocean-freight
Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor het creëren, ontplooien en continueren van uitstekende
klantcontacten van Bos Logistics. Je zorgt samen met het operationele team resp. verkoop-team voor een
adequate uitvoering van de opdrachten, zorgvuldige communicatie en correspondentie alsmede rapportages aan
directie. Je vindt het leuk om project- en verbetertrajecten op te zetten om de relaties met onze klanten te
verbeteren.
Als Accountmanager
• Zorg jij voor een versteviging van de relaties met onze klanten;
• Ondersteun jij de verkoopactiviteiten in samenwerking met je collega’s;
• Ben jij goed in het voorkomen van problemen;
• Kan jij het afname- en behoefteprofiel van onze klanten creëren;
• Heb jij kennis van de pakketmogelijkheden in combinatie met de pakketafspraken van onze klanten;
• Bekend met de logistieke branche.
• Houd jij de ontwikkelingen in de markt bij en indien nodig onderneem je actie.
Wat vragen we van je?
•
•
•
•
•
•
•

Een HBO werk- en denkniveau;
Je dient communicatief sterk te zijn in de Nederlandse en Engelse taal;
Relevante ervaring in een (internationale) logistieke organisatie en bij voorkeur tenminste 3 jaar in een
commerciële functie;
Bekend met de Rotterdamse havenlogistiek;
Stressbestendig;
Kennis van wet en regelgeving op hoofdlijnen;
Bij voorkeur ervaring in een familiebedrijf;

Wat bieden wij je:
 een leuke baan in een leuk team met veel zelfstandigheid;.
 een prettige werksfeer;
 er is volop ruimte voor eigen initiatief en goede ideeën;
 arbeidsvoorwaarden en salaris zijn marktconform volgens CAO Beroepsgoederenvervoer.

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je motivatie en CV te mailen naar: sollicitatie@boslogistics.eu
Voor meer informatie over de vacature kan je telefonisch contact opnemen met Bos Logistics, afdeling
Personeelszaken, via telefoonnummer 0206557083.
Bos Logistics bestaat ruim 50 jaar en richt zich hoofdzakelijk op transport en afhandeling van lucht- en
zeevracht en containervervoer. De dienstverlening is zowel voor import als voor export breed: FTL (Full Truck
Loads), LTL (Less Truck Loads), dedicated vervoer, warehousing, on airport services, zeeschepenbevoorrading
en douaneformaliteiten. Het leveren van kwaliteit is één van de pijlers van de onderneming.

