
BESTSELLER VACATURE 

BESTSELLER is dé plek waar jouw passie voor fashion en jouw commerciële mindset de 

basis van jouw carrière vormen. Voor onze Business Development & Service afdeling, 

gevestigd in het Nederlandse hoofdkantoor te Amstelveen, zijn wij opzoek naar een:  

Key Account Consultant (38 uur) 

Locatie: Amstelveen 

 

KEY ACCOUNT CONSULTANT  

Als Key Account consultant maakt je onderdeel uit van de Business Development & Service 

afdeling van BESTSELLER en zorg je samen met je directe collega’s voor de best mogelijke 

service door middel van het ondersteunen en optimaliseren van de activiteiten rondom de Key 

Accounts. Door middel van een heldere en constructieve communicatie optimaliseer en 

verbeter je alle processen om commerciële groei te kunnen waarborgen. Als Key Account 

consultant val je direct onder de Business Development Manager.   

 JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN ZULLEN O.A. BESTAAN UIT:  

• Wekelijks contact met de Key Accounts welke onder jouw verantwoordelijkheid 

vallen   

• Optimaliseren van Key Account processen aan de hand van de Value Added Services 

en deze vastleggen in een Service Level Agreement   

• Uitvoeren van de activiteiten die zijn vastgelegd in de SLA per Key Account  

• Mede zorgdragen voor rapportages en analyses aan het Management Team  

• Zorgdragen voor informatie-uitwisseling tussen de verschillende interne afdelingen en 

de klant  

JOUW PROFIEL  

Je bent een servicegerichte persoonlijkheid met een flexibele, klantgerichte mentaliteit. Je 

bent in het bezit van uitstekende communicatieve vaardigheden waarmee je zorgdraagt voor 

een uitstekende informatie-uitwisseling tussen de verschillende afdelingen en de klant.   



Daarnaast herken je je in onderstaand profiel:  

• Gemotiveerd, oog voor detail en een resultaatgerichte/ commerciële instelling  

• Uitstekend cijfermatig en analytisch vermogen  

• In staat snel relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden  

• Uitstekende MS Office skills   

• HBO denk- en werkniveau  

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift  

THE PACKAGE  

BESTSELLER staat garant voor een goede werksfeer, doorgroeimogelijkheden en fijne 

(secundaire) arbeidsvoorwaarden. Denk onder andere aan shoppen met hoge korting op 

kleding, accessoires en schoenen, dagelijks verplicht een half uur genieten van een 

overheerlijke verse lunch, sporten met belastingvoordeel, onvergetelijke company events en 

leuke VRIJMIBO’s ! Om jouw vaardigheden te blijven ontwikkelen, biedt BESTSELLER 

diverse trainingen en cursussen aan. BESTSELLER is een plek waar jouw passie voor fashion 

en jouw commerciële mindset de basis van jouw carrière vormen.     

Met onze “Gettings things done” mentaliteit streven we ernaar het onmogelijke mogelijk te 

maken. Bij BESTSELLER is elke dag een kans om je grenzen te verleggen en gezamenlijk onze 

doelen te bereiken.      

BESTSELLER ontwikkelt zich snel op het gebied van sustainablity. Volg onze fashion 

forward strategie op: about.bestseller.com/sustainability/sustainability-in-bestseller 

IS DIT DE BAAN WAAR JE NAAR OP ZOEK BENT?     

Fantastisch! We horen graag van je! Solliciteren kan op ABOUT.BESTSELLER.COM/JOBS 

Lukt het niet om jouw cv te uploaden of zijn er andere problemen waar je tegen aan loopt?  

Stuur dan jouw sollicitatie naar seva.stork@bestseller.com 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

              ALTIJD OP DE HOOGTE BLIJVEN?  

                                                 VOLG ONZE INSTAGRAM: WERKEN BIJ BESTSELLER 

 


