
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operational Key Account Manager 
(Fulltime, locatie Schiphol) 

 

 

Ben jij de gedreven, ervaren, klant gerichte Operational Key Account manager die de successen van onze 

Aerospace klant samen met ons wil vieren? Reageer dan snel. 

 

Je functie 

Als Operationeel Key Accountmanager maakt je onderdeel uit van het operationele Aerospace team. Je 

beheert een belangrijk account en zorgt ervoor dat alles rondom deze klant tot in puntje correct verloopt. 

Locatie: Schiphol, fulltime (40 uur) 

 

Jouw verantwoordelijkheden: 

 Operationeel verantwoordelijk voor een goede executie van afspraken met klanten, 

inclusief de organisatie van aanvullende diensten op het gebied van transport en douanezaken; 

 Het ontwikkelen en uitbouwen van de relatie met de klant, en het consolideren dan wel vergroten van de 

omzet; 

 Jij zorgt ervoor dat onze Aerospace klant optimaal bediend en vertegenwoordigd Kuehne+Nagel intern en 

extren; 

 Het opzetten en implementeren van nieuwe lanes en afgeven van quotaties; 

 Het waarborgen en monitoren van data kwaliteit alsook bijhorende kpi’s is bij jou in goede handen. 

 

 

Jouw competenties en ervaringen: 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie - Leidinggevende ervaring en coachende 

vaardigheden; 

 Beschikt over HBO denk- en werk niveau; 

 Ervaring opgedaan binnen een Forwarding/Overland omgeving; 

 Klant- en servicegerichte houding; 

 Goede communicatieve en commerciële vaardigheden; 

 Beschikt over presentatieskills, en kan goed overweg met powerpoint en excel; 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 

Redenen om bij ons te komen werken 

Werken met plezier bij Kuehne + Nagel betekent voor iedere werknemer iets anders, daarom bieden wij een 

ambitieuze werkomgeving waarin ondernemerschap, ontwikkeling en vooruitgang voorop staan.  

Naast een prima salaris bieden wij ook een goede pensioenregeling.  

Je hebt 24 vakantiedagen en 3,5 atv dagen en je hebt de mogelijkheid om dagen bij te kopen. We hanteren 

flexibele werktijden waardoor je privé werk balans optimaal is. 

Daarnaast bieden we ook een collectiviteitskorting op je zorgverzekering bij CZ. Je start met een jaarcontract. 

Kuehne + Nagel is een goed en betrouwbaar bedrijf en zoekt betrouwbare medewerkers, daarom screenen wij 

onze medewerkers en wordt bij start een VOG aangevraagd. 

 

Contact gegevens: 

Sigrid De Roy – recruiter 

Rechtstreeks solliciteren bij voorkeur op: https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/job/req96437/  

https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/job/req96437/

