Jr. Account / Project Manager (40u) te Amsterdam
Voor de uitbreiding van ons salesteam in Amsterdam zijn wij op zoek naar een
ambitieuze, gedreven, enthousiaste Account Manager.
Wie we zijn
XLCONCEPT (xlconcept.eu) is al ruim 25 jaar een van de meest creatieve, betrouwbare
en leidende marketing bedrijven. Wij bieden unieke, speciaal voor een merk
ontwikkelde promotionele producten, POS materiaal en loyaliteitsprogramma’s. Enkele
merken waarvoor wij promoties in de markt zetten zijn: Gillette, Coca-Cola, Heineken,
Ahold, AXE, Bertolli, TNT, Rabobank, L’Oréal, Pepsi, Bacardi, KLM, Heinz en Always.
We zijn een creatief bedrijf met een platte organisatie en een informele en open
cultuur. Ons hoofdkantoor in Amsterdam bestaat uit ca. 40 collega’s. Wij bieden een
dynamische en professionele werkomgeving in ons hoofdkantoor te Amsterdam met
marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Wie we zoeken
Je bent een doortastende en energieke persoonlijkheid die zowel zelfstandig als in een
team kan werken in een dynamische werkomgeving. Na een korte inwerkperiode ga je
meewerken op de verschillende global accounts. In deze functie heb je dagelijks
contact met klanten over aanvragen en orders en onderhoud je intensief contact met
onze inkoopkantoren en leveranciers in Azië. Verder ben je verantwoordelijk voor
relatieonderhoud, het uitwerken van offertes/presentaties, het aanvragen/sourcen van
premiums, productontwikkeling en het begeleiden van orders.
Ambitie en commerciële gerichtheid, professionaliteit en representativiteit gaan bij jou
hand in hand
Het proﬁel
- Afgeronde HBO (of WO opleiding) in een commerciële of bedrijfskundige richting;
- Onmisbare drive en passie voor sales;
- Je beschikt over een goede dosis doorzettingsvermogen;
- Je neemt initiatief, bent flexibel en wilt altijd het beste resultaat neerzetten;
- Je weet anderen door middel van onderbouwde argumenten te overtuigen;
- Je kunt goed luisteren en doorvragen zodat je altijd het probleem boven tafel krijgt;
- Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal (Frans of Duits is een pré),
zowel in woord als geschrift.
Herken jij jezelf in ons proﬁel?
Stuur dan je CV en bondige motivatiebrief naar career@xlconcept.eu.

