Account Executive (regio Boom)
Voor onze klant, een innovatieve Europese specialist op het gebied van detail logistiek, zijn we op zoek naar een
Account Executive voor de vestiging in Boom.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je komt terecht binnen een stabiel, dynamisch en snel groeiend bedrijf dat de informele en collegiale
sfeer van een KMO combineert met een internationale ingesteldheid.
Je mag je verwachten aan een intensieve opleiding ‘on the job’ omdat onze klant graag investeert in zijn
mensen.
Je krijgt een contract onbepaalde duur verder aangevuld met maaltijdcheques en een sterk uitgebouwde
hospitalisatieverzekering.

Wat ga je concreet doen ?
•
•
•
•
•

Als Account Executive beheer en coördineer je zelfstandig een aantal klantendossiers op het vlak van
logistieke dienstverlening en optimaliseer je de relatie met je cliënten.
Je biedt aan deze klanten innovatieve logistieke B2B en B2C oplossingen aan om hen zo te ontzorgen in
hun supply-chain.
Verder ben je verantwoordelijk voor planning, kwaliteit en correcte rapporteringen.
Je stelt prioriteiten en begeleidt als geen ander verschillende projecten tegelijkertijd.
Je rapporteert aan de Customer Services Manager.

.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•

•

Je bent dynamisch van nature, je denkt mee met je klant en bent iemand met een positieve
ingesteldheid. Kwaliteit en klanttevredenheid staan hierbij steeds voorop.
Daarnaast beschik je over een vlotte drietaligheid : NL – FR – EN zowel mondeling als schriftelijk.
Je kan rekenen op sterke kennis van het Office pakket : in het bijzonder Excel.
Verder bezit je commerciële flair en werk je klant- en resultaatgericht.
Je bent een sterke communicator die flexibel en polyvalent kan ingeschakeld worden.
Tenslotte heb je oog voor detail, werk je nauwkeurig en ben je een kei in plannen en organiseren.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

