Accountmanager Logistics Services
ALSO Nederland B.V.
Ben jij de Accountmanager Logistics Services die we zoeken?

Als Accountmanager Logistics Services ben je verantwoordelijk voor het benaderen en bezoeken van bestaande
en nieuwe klanten, die hun logistieke activiteiten extern willen onderbrengen. Je doel is om deze relaties te
enthousiasmeren voor ALSO en haar diensten en om daarmee de logistieke afhandeling bij deze afnemers optimaal te
stimuleren. Daarbij is ook jouw adviserende rol richting klanten over relevante logistieke diensten, voorraadbeheer en
sales- en marketingacties een belangrijke factor. Je bouwt positieve relaties op met klanten en je signaleert wensen en
kansen in de markt. Dit bespreek je met je (logistieke en commerciële) collega’s. Samen met je collega’s werk je aan de
verdere ontwikkeling van het dienstenpakket van ALSO.
Geniet je van het vinden én uitbouwen van nieuwe relaties en zie je volop kansen in deze markt? Dan is deze functie jou
op het lijf geschreven!
STANDPLAATS: Nieuwegein
FUNCTIE-EISEN:
 Minimaal HBO werk- en denkniveau
 Een trackrecord (ca. 5 jaar) in een commerciële
logistieke buitendienstfunctie
 Kennis van de Nederlandse logistieke markt
 Kennis van en ervaring in de wereld van
e-commerce (je kent de dynamiek en trends)
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
ALS PERSOON BEN JE:
 Een relatiebouwer en echte teamplayer






Mensgericht en betrokken
Kritisch, resultaat- en oplossingsgericht
Eerlijk en betrouwbaar
Energiek, gedreven, creatief en initiatiefrijk

WIJ BIEDEN JE:
 Een uitstekend salaris
 Een notebook en mobiele telefoon
 Een pensioenvoorziening
 Een prettige werksfeer in een professioneel,
collegiaal en gemotiveerd team

ALSO Nederland is onderdeel van de ALSO Holding AG met vestigingen in 15 Europese landen. Met een omzet van € 8,9 miljard
is ALSO de nummer 3 IT-B2B Marketplace. ALSO Nederland is al jarenlang actief in de logistieke dienstverlening en heeft in die tijd
grote kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van warehousing, fulfilment, RMA-beheer en datakoppelingen. ALSO is gegroeid
naar een organisatie waar zo’n 10.000 producten per dag het magazijn verlaten en daar komen nog altijd klanten en nieuwe producten
bij. Momenteel zijn we volop in gesprek met diverse webshop-eigenaren om ook voor hun webshop het fulfillment te verzorgen.
Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
ALSO Nederland B.V. | t.a.v. William Overweg | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN
E-mail: sollicitaties@also.com | 024 - 3333 250

