
  

Key Account Manager 

 DE FUNCTIE 
Als Key Account Manager ben je verantwoordelijk voor het initiëren, 

werven, beheren en uitbreiden van regionale (key) accounts van 

Rhenus Air & Ocean Rotterdam. Jij neemt voor onze klanten de tijd en 

hebt lange termijn oplossingen voor hun vraagstukken. Je denkt mee 

op een strategisch niveau en vertaalt hun behoeften naar 

klantgerichte maatwerk-oplossingen. Jij weet als geen ander wat er 

speelt bij klanten en zorgt ervoor dat de klantenwaarde groeit. 

Samen met je collega’s zorg je voor duurzame relaties met onze 

klanten. Naast je bestaande klanten houd je ook contact met de 

prospects en weet je wanneer ze weer op de markt stappen. Je kijkt 

vooruit, doet actief pipeline beheer en betrekt je directe collega’s 

hierbij.  

 

Je bent ondernemend, resultaatgericht, vasthoudend, gedreven en je 

beschikt over een flinke dosis energie en doorzettingsvermogen. Je 

bent het gewend om met targets te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een klant- en resultaatgerichte Key Account 

Manager (HBO-niveau) met uitstekende beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van het 

Officepakket en Powerpoint is tevens van belang. Daarnaast is 

toegepaste  kennis van douanezaken (import &  export), inzicht in 

tariefsopbouw en het tot stand komen daarvan en kennis van de 

actuele markt- en prijzen voor luchtvracht nodig voor het uitvoeren 

van de functie. Je hebt kennis van KPI performance, sales-

accountmanagement en commerciële processen.  

 

 WAT BIEDEN WIJ 
Wij bieden een dynamische internationale werkomgeving met een 

collegiale werksfeer en ruimte voor eigen inbreng, initiatief en groei. 

Je werk fulltime (40uur p/w) krijgt een flexibel arbeidsvoorwaarden-

pakket, leaseauto, smartphone, laptop en een persoonlijk flex keuze 

benefits budget. Je wordt onderdeel van de Rhenus family! 

 

 REAGEREN  
Durf jij deze uitdaging aan, en pas je in het profiel?  

Mail dan jouw CV en motivatiebrief waarom jij juist degene bent die 

ons Sales team in Rotterdam moet versterken!  

 

Heb je een vraag over deze vacature? Bel of stuur gerust een 

berichtje via Whatsapp naar: 0613393401 

 E-mail: steven.nijdam@nl.rhenus.com onder vermelding van      

 vacature KAMRT’.   

 

VOG-screening en toetsing aan WLS maakt onderdeel uit van de 

procedure. 

Ben jij een ervaren relatiebeheerder van (key) accounts die nieuwe luchtvracht business in 

Rotterdam verder weet uit te bouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
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