
   

 

Vacature Account Manager Import Department 

 

Voor ons Import Department zijn wij op zoek naar een fulltime Account Manager met een gerelateerde 

logistieke opleiding die zijn/haar talen spreekt. Je taken zullen onder andere bestaan uit het verwerken en 

verzorgen van orders, adequaat relatiebeheer en het afhandelen van e-mail- en telefoonverkeer.  

 

Je krijgt de operationele verantwoordelijkheid voor een geselecteerd klantenbestand om hun wereldwijde 

logistieke wensen met alle bijbehorende commerciële en administratieve werkzaamheden te verzorgen. Kortom: 

je bent hét aanspreekpunt van een groep (inter)nationale klanten.  

 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar gemotiveerde, proactieve en ambitieuze kandidaten die beschikken over 

minimaal MBO werk- en denkniveau, doch HBO heeft onze voorkeur. Je bent stressbestendig en beschikt over 

een klantgerichte en flexibele instelling. Je houdt ervan om gericht en hard (zelfstandig) te werken. Je bent 

initiatiefrijk en maakt je werkzaamheden snel eigen. Tot slot beschik je over een goede vaardigheid in het lezen, 

schrijven en spreken van de Nederlandse en Engelse taal; kennis van de Duitse en Franse taal is een pré. 

 

Competenties:  

• accuratesse 

• goed ontwikkeld commercieel gevoel 

• communicatief sterk  

• collegialiteit 

• plannen en organiseren 

• verantwoordelijkheidsgevoel  

 

Opleidingseisen:  

• minimaal MBO; bij voorkeur HBO  

• goede beheersing van MS Office pakketten, met name Word en Excel 

• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits en Frans een pré. 

 

Werkervaring 

Bij voorkeur enige werkervaring in de logistieke sector. Binnen Jordex word je opgeleid tot een professionele 

Account Manager. 

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd en op zoek naar een enerverende job in een geweldig team van logistieke scheepvaart 

professionals? Solliciteer dan direct en motiveer waarom jij de meest ideale kandidaat bent voor deze functie. 

Mail je sollicitatiebrief met CV naar bk@jordex.nl t.a.v. mevrouw B. Klapwijk. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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