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Vacature Business Development Manager 
 
Onze opdrachtgever 
Als Business Development Manager ga je aan de slag bij een logistieke consultant die none-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 €5.500,- tot €6.500,- bruto per maand. Afhankelijk van kennis en werkervaring. 
  
Onze ideale kandidaat 

• Je beschikt over hbo werk- en denkniveau; 

• Je hebt kennis en ervaring met sales binnen de pharma logistiek; 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke rol als Accountmanager / Business 
Development Manager binnen de logistieke sector; 

• Je beschikt over ervaring met C-Level management;  

• Je hebt goede kennis van contract logistics en WMS-systemen; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je bent beschikbaar voor 40 uur per week.  
 
Wat hebben wij jou als Business Development Manager te bieden 

• Een marktconform salaris o.b.v. kennis en ervaring; 

• 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld; 

• Penisoenregeling; 

• Jaarlijks een eenmalige bonusuitkering afhankelijk van de resultaten; 

• Winstdeling bij positieve bedrijfsresultaten; 

• Een auto van de zaak; 

• Een laptop en telefoon van de zaak; 

• De mogelijkheid om vanuit huis te werken; 

• Diverse ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden; 

• Een werkplek binnen een internationale en dynamische organisatie; 

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• En tot slot: Leuke, enthousiaste collega’s en een zeer goede werksfeer.  
 
Jouw nieuwe werkomgeving 
Als Business Development Manager houd jij je in deze positie volledig bezig met het onderhouden en 
uitbreiden van bestaande klanten en het binnenhalen van new business. De focus ligt op het 
aanbieden van mogelijkheden omtrent pharma. Dit doe je door je eigen accountplan op te stellen. 
Cold calling, klantbezoeken, jij weet de juiste projecten binnen te halen door de organisatie en de 
bijbehorende diensten op de kaart te zetten. Hierin geef je advies en doe je voorstellen aan de 
klanten. Je maakt offertes op om deze vervolgens op te volgen met als doel de deal te closen. Na 
afloop verricht jij de after sales en de verdere afwikkelingen ervan. Kortom, jij verzorgt het volledige 
sales traject van A t/m Z om succes te behalen.   
 
Reageer direct! 
Ben je enthousiast geworden over de functie Business Development Manager? 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. 


