Ervaren Account Manager
VCK Travel neemt als TMC (Travel Management Company) de derde plaats in op
het gebied van zakenreizen in Nederland. Business Travel, Government Travel en
Marine Travel zijn de drie pijlers in onze bedrijfsvoering. VCK Travel heeft zeven
vestigingen en meer dan 200 werknemers. We werken in kleine teams waarbij elk
team zijn klanten kent en volledig op de hoogte is van het reisbeleid van de
organisatie, klantspecifieke autorisatieprocessen en persoonlijke voorkeuren van
reizigers. Dát noemen wij ‘The Personal Touch’.
We groeien erg hard en zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen groeien.
Wij bieden een leuke baan bij een succesvolle onderneming waar een
ongedwongen en gezellige sfeer heerst en waar je prettig samenwerkt met
collega’s die allemaal goed op elkaar zijn ingespeeld. Naast goede secundaire
arbeidsvoorwaarden bieden wij een uitgebreid employee benefits programma en
een marktconform salaris.

Kom bij ons werken!
We zoeken een gemotiveerde professional met HBO werk- en denkniveau en
enkele jaren relevante werkervaring. De Engelse taal is geen enkel probleem voor
je, je bent stressbestendig en het maken van (cijfermatige) analyses is geen
probleem. Verder ben je enthousiast, gedreven, representatief en maak je
optimaal gebruik van de ontwikkelingsmogelijkheden die we je bieden.

Jouw kwaliteiten








Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau
Je hebt een commerciële en flexibele instelling
Je beschikt over kennis van ACE en Microsoft Office applicaties
Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in de B2B verkoop; ervaring in de zakelijke
dienstverlening is een pre
Je bent communicatief sterk en representatief
Je bent fulltime beschikbaar
Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift

Belangstelling?
Wij maken graag kennis met je! Bij ons geen ingewikkelde sollicitatiebrieven, voor
ons is jouw CV voldoende. Wil je meer weten? Neem dan contact op de afdeling
HRM via: +31 206800802. Om het nog gemakkelijker te maken, kan je bij ons ook
solliciteren via WhatsApp. Stuur via WhatsApp jouw naam, e-mailadres en CV naar
06-55377149 en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Wie weet
schudden we elkaar binnenkort de hand op een van onze kantoren.

