
 

 
 

 
	
Job Tittle: Key Accountmanager België 

Job ID:  S849 

Company: Nox NighttimeExpress 

Location: Mechelen, België 

Industry: Transport & Logistiek 

Job Type: Full-time 

 

 

Functie: 

Key accountmanager België nacht-transport. Een bijzonder specialisme in de transportmarkt met zeker 

in deze tijden grote voordelen in efficiency, zekerheid en kosten voor de vervoerende klant. Een grote 

potentiele markt en product met een goed verhaal. Meer en meer serviceorganisaties beleveren hun 

monteurs en technici met de NightTimeExpress van Nox. Je bent verantwoordelijk voor bestaande klanten 

en ook voor een deel New Business (verhouding 40/60). Samen met de klant zoek onderzoek en ontwikkel 

je de beste oplossing voor zijn logistieke vraag. Consultative Selling beschrijft het proces het beste, 

nadrukkelijk geen standaardproduct uit een vastgestelde prijslijst. Maar met vertrouwen samenwerken tot 

een klantgerichte oplossing die op een belangrijke wijze bijdraagt aan de bedrijfsperformance van de klant. 

Op het gebied van leadgeneration word je ondersteunt door de binnendienst. De organisatie kenmerkt zich 

door korte lijnen, en een goede focus op continue groei en verbetering. Initiatief, drive en een positieve 

stevige authentieke persoonlijkheid worden bijzonder gewaardeerd. Je bent onderdeel van het Benelux-

team, en wordt verantwoordelijk voor de Belgische markt.   

 

Opdrachtgever: 

nox NightTimeExpress biedt haar klanten sectorgerichte distributieoplossingen en logistieke diensten. Aan 

de basis van het dienstenpakket van nox NightTimeExpress staat een landelijk en Europees dekkend, 

fijnmazig distributienetwerk, dat ondersteund wordt door een state of the art IT-systeem. Hierdoor is nox 

NightTimeExpress in staat haar klanten een hoogkwalitatieve en tijd zekere service aan te bieden. nox 

NightTimeExpress heeft een specialisatie opgebouwd rondom nachtdistributie waarin zij 

als marktleider garant staat voor optimale service met een landelijke dekking. nox NightTimeExpress heeft 

bijna 60 jarig ervaring en stond voor 2016 bekend onder de bedrijfsnaam TNT Innight. nox 

NightTimeExpress Benelux heeft 172 medewerkers in dienst. Deze medewerkers van nox NightTimeExpress 

verzorgen dagelijks in de Benelux de sortering en distributie van circa 17.000 zendingen (40.000 colli). 

Hierbij vormen de centrale distributiecentra in Nieuwegein en Mechelen (België) de spil van de 

dienstverlening.  Nox NightTimeExpress Europa heeft naast de Benelux eigen vestigingen in Duitsland en 

Oostenrijk. In Europa zijn in totaal ruim 1.500 medewerkers actief en verwekt nox NightTimeExpress meer 

dan 180.000 pakketten per nacht en zij is in bezit van meer dan 70.000 sleutels om ’s nachts alle leveringen 

te kunnen doen. Naast deze 4 landen is nox via partners actief in totaal in 26 landen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Functie-eisen: 

HBO werk- en denkniveau 

3 jaar ervaring in transport en logistiek 

Consultative Selling  

Initiatiefnemer, zelfstandig met een hoge verantwoordelijkheidszin 

Klantgericht 

Communicatief sterk, een goed luisteraar 

3 talig: Frans, Nederlands en bij voorkeur Engels 

 

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 5-6 weken af 

 

 

Contact:  Stefan van der Valk 

 s.vandervalk@sterlingholmes.com 

  

 

 


