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Vacature Accountmanager Binnendienst  
 
Onze opdrachtgever 
Als Accountmanager Binnendienst ga je aan de slag bij een logistieke consultant die one-stop-oplossingen biedt 
waarbij mensen en bedrijven verbonden worden buiten nationale en regionale grenzen. Onze opdrachtgever is 
een van de grootste internationale logistieke organisaties ter wereld met meerdere vestigingen verspreid over 
heel Nederland. 
 
Standplaats 
Hoofddorp 
 
Salaris 
Salarisindicatie van €3.300,- tot €4.000,- bruto per maand. Afhankelijk van kennis en werkervaring. 
 
Onze ideale kandidaat 
• Je beschikt over minimaal mbo+ werk- en denkniveau; 
• Je hebt bij voorkeur ervaring in een logistieke sales omgeving; 
• Je hebt kennis van lucht- en/of zeevracht; 
• Je hebt goede kennis van MS Office; 
• Je beheerst zowel het Nederlands als het Engels in woord als geschrift; 
• Je hebt een flexibele werkinstelling en bent 40 uur beschikbaar. 
 
Wat hebben wij jou als Accountmanager Binnendienst te bieden 
• Een goed salaris o.b.v. kennis en werkervaring; 
• Winstdeling bij positieve bedrijfsresultaten; 
• Een eindejaar bonus bij goed functioneren; 
• 25 vakantiedagen in combinatie met 8% vakantietoeslag; 
• Een reiskostenregeling; reis je met de auto, heb je te maken met een kilometervergoeding. Het reizen met 

het ov betreft een volledige vergoeding; 
• Pensioenregeling; 
• Ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van cursussen en trainingen; 
• Thuiswerk mogelijkheden in goed overleg; 
• Doorgroeimogelijkheden richting de buitendienst; 
• Een uitdagende en dynamische baan bij een sterk en internationaal bedrijf; 
• Een modern kantoor op een toplocatie met open werkplekken en goede voorzieningen. 
 
Jouw nieuwe werkomgeving 
Als Accountmanager kom je te werken in een team bestaande uit vijf collega’s. Je houdt je bezig met de verkoop 
binnendienst activiteiten en ondersteunt de buitendienst activiteiten. Denk hierbij aan het maken, aanbieden en 
opvolgen van offertes voor zee- en luchtvracht, voor zowel reguliere zendingen als ad-hoc zendingen voor 
bestaande als nieuw klanten. Tevens adviseer je bestaande en potentiële klanten op het gebied van luchtvracht 
en zeevracht.  
 
Je registreert gemaakte tariefafspraken in de daarvoor bestemde systemen, informeert de betrokken afdelingen 
over de gemaakte afspraken en verzorgt de maandelijkse sales rapportages. 
 
Verder verricht je sales backoffice werkzaamheden, zoals het opvragen, afgeven en opvolgen van origin of 
destination charges van buitenlandse kantoren. Ook voer je onderhandelingen met vervoerders voor het 
verkrijgen van gunstigere en werkbaardere tarieven. 
 
Reageer direct! 
Ben jij enthousiast geworden over de functie Accountmanager Binnendienst? Graag ontvangen we je 
motivatiebrief en cv. Je kunt deze sturen naar solliciteren@status-pro.nl. Voor meer informatie kun je bellen naar 
Zane Drijsen, bereikbaar op 0172-334011. 

 


