Accountmanager New Business
A&D Delivery Same-Day en Next-Day Delivery Accountmanager
Accountmanager
A&D Delivery is een logistiek platform dat naast de extra Same-Day delivery service ook NextDay delivery in binnen- en buitenland aanbiedt voor bedrijven en tevens over fulfilment
mogelijkheden beschikt. Wanneer een klant iets online bestelt, dan kan hij of zij het dezelfde dag
nog in huis hebben maar heeft tevens de keuze om het op een later tijdstip te laten bezorgen
door een van onze Drivers (koeriers) uit het netwerk dat we tot onze beschikking hebben. Door
middel van onze Driver-app worden de pakketten op tijd bezorgd en zijn Service en kwaliteit
belangrijke zaken.
Voor A&D Delivery zijn wij op zoek naar zelfstandige ZZP Accountmanagers voor New Business
in Nederland en Europa.
Functieomschrijving
Als accountmanager bent u het visitekaartje van A&D Delivery. Als Accountmanager heeft u
veelvuldig contact met de mede-Salesmanagers en Accountmanagers van A&D Delivery. Extern
bent u eveneens het aanspreekpunt voor onze klanten. U bent verantwoordelijk voor het
relatiebeheer en tegelijkertijd draagt u bij aan het genereren van omzet bij zowel nieuwe als
bestaande klanten.








Verzorgen van informatie rondom de Delivery mogelijkheden bij o.a. MKB bedrijven,
(web)winkels, groothandelaren en soortgelijke suspects en prospects;
Ondersteuning en (technisch) advies, zowel intern als bij externe klanten;
Generen van omzet bij nieuwe en bestaande klanten;
Nauw contact met alle klanten betrokken aan u;
Verzorgen van Face-to-Face contact met suspects en prospects;
Offertes op maat verzorgen;
Regelmatig een salesmeeting bijwonen om o.a. te roadmappen en de tot dan toe behaalde
resultaten te bespreken.

Functie-eisen











MBO - HBO werk- en denkniveau
Minimaal twee jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord én geschrift;
(Perfecte) beheersing van de Engelse taal is een pré;
Frans, Duits of Spaans is een pré;
In bezit van rijbewijs B;
U bent klant- en servicegericht, optimistisch, overtuigend en zelfverzekerd;
U heeft o.a. een commercieel vermogen en een onderhandelingsvermogen;
U straalt professionaliteit uit en bent resultaatgericht.
Snel schakelen en het opvangen van triggers van potentiële klanten is geen probleem.

U beschikt over een eigen iPad of laptop voor het presenteren van onze Same-Day Delivery
dienst. Daarnaast beschikt u over een eigen Smartphone om onze Apps te kunnen demonstreren.
Verder bent u in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer. Tevens bent u ingeschreven bij de
Kvk.

Eigenschappen









Zeer zelfstandig;
Accuraat;
Gedisciplineerd;
Commercieel;
Targetgericht;
Flexibel;
Stressbestendig;
Representatief.

Wat wij bieden





Zeer goede verdiensten op ZZP basis mogelijk;
Maandelijkse uitbetaling afhankelijk van uw prestaties;
Werken wanneer het u uitkomt;
Mogelijkheid tot werkzaamheden in heel Nederland en Europa.

Soort dienstverband & salaris




Freelance / ZZP;
Voltijd/onbepaalde tijd;
Salaris: €6.000,00 per maand mogelijk.

Spreekt deze vacature je aan en sluiten onze functie-eisen en voorwaarden bij jou aan? Stuur ons
dan je CV en sollicitatiebrief via info@aendelivery.nl en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact
met je op!

