
De firma’s Thornton & Co. NV en I.C.T.C. NV zijn sinds meer dan 50 jaar specialist in onderhoud en herstelling 

van (reefer)containers, levering van onderdelen voor (reefer)containers, verkoop en verhuur van gensets voor 

reefers, verkoop en verhuur van reefers, modificatie van containers. Vanuit hun thuisbasis in de Antwerpse 

haven bedienen beide bedrijven klanten in heel Europa, Afrika en het Midden-Oosten. 

 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een ( INTERNATIONAL ) KEY-ACCOUNTMANAGER 

 

Functieomschrijving: 

 

• Je werkt nauw samen met het management. 

• Je werft op een professionele manier nieuwe klanten en onderhoudt de betrekkingen met bestaande 

klanten en belangrijkste leveranciers.  

• Je bezoekt regelmatig de belangrijkste klanten en de rest van de tijd werk je vanuit ons 

hoofdkantoor in Antwerpen.  

• Je beantwoordt aanvragen van klanten, geeft ondersteuning, realiseert omzet en handelt deze 

verkopen af, samen met het binnendienst-team. Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te 

steken.  

• Je verzamelt marktinformatie en koppelt deze terug naar onze leveranciers. Samen met de 

leveranciers en het management bepaal je een marktstrategie, die je tevens permanent analyseert. 

• Je bent voortdurend op zoek naar nieuwe opportuniteiten in de markt en onderzoekt mogelijkheden 

in andere markten/projecten. 

• Samen met je collega’s in de binnendienst en het management werk je aan strategische beslissingen 

en bepaal je inkoopbeleid en stockniveau, in functie van de vragen en noden van onze klanten.  

 

Profiel: 

 

• Je beheerst de beide landstalen en bent vlot in het Engels. Kennis van Duits is een pluspunt.  

• Je bent iemand die in zijn werk een groot zelfstandigheidsgevoel aan de dag legt.  

• Je bent geëngageerd, daadkrachtig, flexibel en je denkt in oplossingen. 

• Het opbouwen van lange termijnrelaties met de klanten is voor jou een must. 

• Kortom: je bent een rasechte ondernemer. 

• Je hebt een bachelor opleiding of gelijkwaardig door ervaring  om in deze internationale omgeving te 

kunnen functioneren. Je commerciële flair en engagement zijn toch je belangrijkste eigenschappen 

waarmee je succes oogst. 

• Je gaat vlot om met office systemen. 

 

Dan kan je van ons verwachten: 

 

• Een voltijdse betrekking. 

• Interessante toekomstperspectieven in een groeiende en ambitieuze onderneming. 

• Een attractief loonpakket met representatieve bedrijfswagen. 

• GSM en Laptop 

• Voordelen van PC 200 


