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Vlaanderen

Young & Partners
(www.youngpartners.com) is marktleider in
geïntegreerde oplossingen voor logistieke
dienstverleners. Zowel standaard wegtransport,
multimodaal, public warehouse, multidepot,
expeditie enz. behoren tot de mogelijkheden
van het aangeboden standaardpakket.
Young & Partners is internationaal actief via
lokale partners met een lokale ondersteuning.
In de Belgische hoofdzetel in Harelbeke zijn
momenteel circa 40 gekwalificeerde medewerkers
tewerkgesteld. Met het oog op het verder
uitbouwen van de marktpositie zien we op korte
termijn uit naar een uitstekend (m/v):

Functie-inhoud: • fideliseren van de bestaande klanten via concrete opvolging van de lopende projecten
en bijkomende behoeften • prospecteren van nieuwe opportuniteiten in specifieke doelgroepen die in
overleg met het management gedefinieerd worden • samen met de interne stafdiensten werkt u in team
aan het uitwerken van offertes op maat en negotieert u deze met de prospecten • u volgt de gerealiseerde
contracten integraal op en blijft de tussenschakel tussen de klant en Young & Partners • over al uw
activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan het management.
Functieprofiel: • hoger opleidingsniveau en sterke affiniteit met logistieke processen en tools • vertrouwdheid
met Microsoft Dynamics NAV is een sterk pluspunt of u hebt een snel leervermogen en een grote interesse
om u de basics hiervan eigen te maken • u bent een uitgesproken extravert toponderhandelaar met
huntingpower en een transparante teamplayer • u hebt een goede talenkennis N/F/E.
Functievoordelen: Aan een uitstekend medewerker biedt Young & Partners • een competitief salaris
aangevuld met een stimulerend variabel gedeelte en extralegale voordelen • een goede opleiding en alle
nodige tools om te slagen in de job inclusief bedrijfswagen, gsm, laptop enz. • een grote mate van werkautonomie binnen een vlakke structuur • reële carrièremogelijkheden binnen een leidinggevend bedrijf.
Interesse? Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op onderstaand adres. Contactpersoon:
dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gevraagde profiel
beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud.
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.
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