JUNIOR ACCOUNTMANAGER
Parrot Agency is een salesagentschap en vertegenwoordigt verschillende modemerken wereldwijd. Het
hoofdkantoor is gevestigd in hartje Amsterdam.
Parrot Agency werkt in het luxe designer segment met grote onlinespelers (o.a. Net a Porter,
Matchesfashion), warenhuizen (o.a. Harrods, Bijenkorf, Bergdorf Goodman) en verschillend bekende
multi-brand boetieks.
Parrot Agency vertegenwoordigt o.a. de volgende merken Internationaal en/of Benelux: Halpern Studio,
Conner Ives, KASSL Editions, Wandler, Bernadette, Gauge81, Ulla Johnson, Xirena, Lisa Yang. Een
volledig overzicht van de ontwerpers die wij vertegenwoordigen is te vinden op onze website:
www.parrotagency.com.
Wij zijn een jong en dynamisch team dat zichzelf graag hoge doelen stelt. De sfeer is ontspannen
onderling, maar we zijn serieus over wat we doen. We hebben allemaal een voorliefde voor mode en
sterke talenten in verkoop, communicatie en organisatie.
Als junior accountmanager ondersteun je de accountmanager in het onderhouden en laten groeien van
verschillende accounts/merken. Je hebt nauw contact met de designers en onze internationale
verkooppunten. De rol is divers en uitdagend. Je bent binnen no-time bekend in de Parrot Agency wereld
en alles wat erbij komt kijken om een merk in de markt te zetten en/of te drijven op het gebied van sales.
We zijn opzoek naar een organisatietalent met zelfdiscipline, onuitputtelijke drive en daarnaast
uitstekende communicatie-skills (zowel intern als extern). Binnen de rol ben je in contact met onze klanten
en bouw je een relatie met hun op. Daarnaast bewaak je het order tot uitleveringsproces. Geen dag is bij
Parrot Agency hetzelfde en daarom is het van groot belang dat je een echte teamplayer bent die door
creatief en alert te zijn verschillende ballen in de lucht kan houden.
Wie ben jij?
Je kent en bent jezelf, inspireert en bent altijd opzoek naar nieuwe kansen!
•
•
•
•
•

Afgeronde HBO-/WO opleiding
Je bent communicatief vaardig, proactief en resultaatgericht
Je hebt kennis van MS-Office
Je beheert de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift
Commerciële werkervaring is een pré

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden
Ruimte om te leren binnen de internationale modewereld
Kantoor in hartje Amsterdam
Een gezellig, jong en inspirerend team
Marktconform salaris

Interesse en/of vragen?
Stuur je CV en een korte motivatie naar jasmijn@parrotagency.com - Bij vragen neem contact op per mail
of via +31615874269

