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Parcls is een keten van duurzame buurtpakketpunten met premium service, waar
consumenten en zakelijke klanten álle pakketten, van álle vervoerders en álle
webwinkels, kunnen afgeven en ophalen. Parcls zorgt voor het probleemloos verwerken van
al jouw pakketten in onze winkels en met onze home delivery service. Een plek in jouw buurt,
waar je je pakketten kunt afgeven, ophalen en laten bezorgen. En bovenal, een plek, waar
ook verbinding in de buurt centraal staat. Door Parcls kunnen veel busjes de buurt uit en
dragen wij bij aan de verlaging van de uitstoot van CO². En tegelijk aan de veiligheid en
leefbaarheid in jouw buurt.
Geen tijd? Maak gebruik van onze home delivery service. We verzamelen al jouw pakketten
van de verschillende vervoerders en bezorgen deze op onze electrische fietsen op een vast
tijdstip per week. Natuurlijk nemen we dan ook meteen jouw retouren mee. Minder busjes
aan de deur, minder Co2 uitstoot en geen gesleep meer met pakketten naar verschillende
pakketpunten. Daarnaast zijn wij een initiatief gestart in Amsterdam om karton op te halen
aan huis danwel af te geven in onze winkels en deze duurzaam te verwerken. Een eigen karton
recycle service van Parcls in de toekomst, waardoor het lopen naar de papierbak verleden tijd
wordt. Een duurzamere last-mile bestaat er niet! Wij focussen ons hierbij op SDG ( Social
Development Goals) 13: impact op het milieu verminderen.
PARCLS CITY: ALL-IN ONE DUURZAAM PAKKETSERVICE PUNT
•
•
•
•
•

Hassle-free duurzame pick up points in de stad
Zorgt voor minder pakketbusjes en minder CO2 uitstoot in de stad
Gemakkelijk elektrisch laten bezorgen en ophalen van pakketten thuis
Geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag een tweede kans
Zet een eigen programma op om karton te recylcen en duurzaam te verwerken

Momenteel hebben we 6 winkels in Amsterdam, zijn bezig financiering op te halen om te
groeien naar 36 winkels in 2023.
Accountmanager nieuw business
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde man/vrouw die op onze Sales afdeling komt werken.
Je bent verantwoordelijk voor het werven van nieuwe zakelijke pakketklanten voor Parcls,
met als focus Amsterdam. Je ziet continue kansen en wil zoveel mogelijk duurzame impact
maken. Dit doe je door langdurige impactvolle samenwerkingen met nieuwe klanten op te
bouwen.
Meer specifiek bestaan de taken uit:
•
•
•
•
•

Continue zien van kansen en nieuwe klanten binnenhalen;
Het bijhouden en rapporteren van leadlijsten
Het maken van klantspecifieke pitch presentaties
Het deelnemen aan netwerk evenementen
Het pro-actief benaderen van leads via e-mail, cold calling en bezoeken

Wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een afgeronde opleiding op minimaal HBO
niveau. Je hebt minimaal 2 jaar succesvolle ervaring in een salesfunctie, bij voorkeur in de
FMCG danwel Retail. Je hebt een goed cijfermatig inzicht en denkt in oplossingen en kansen.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een gezonde dosis lef.
Ben je ondernemend, gedreven, resultaatgericht, zelfstandig, flexibel en zet je net dat stapje
extra? Beschik je daarnaast ook over uitstekende communicatieve vaardigheden,
overtuigingskracht en de juiste commerciele skills? Heb je een energieke en
stressbestendige houding en werk je goed samen in een gezellig en ambitieus salesteam,
dan horen we graag van je!
Interesse?
Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een jong en enthousiast salesteam, en veel
commerciële ervaring op te doen in een dynamische scale up in Amsterdam?
Ons aanbod
Parcls is continue in beweging met het optimaliseren van de huidige vestigingen,
het opzetten van nieuwe vestigingen, innovaties en duurzaamheid. Een prettige
werksfeer, creativiteit, excellente service en ondernemerschap staan bij ons
centraal. Alleen dan kunnen we een premium experience leveren aan onze
veeleisende klanten in de grote steden. We hebben een informele, maar
professionele bedrijfscultuur, waarin persoonlijke groei wordt gestimuleerd. Het
werk bij Parcls vereist een combinatie van nauwkeurigheid en flexibiliteit. Wij
bieden jou een zelfstandige functie binnen een dynamische en no-nonsense
groeiende omgeving. Uiteraard ontvang je een passende beloning voor de functie.
Kernwoorden voor Parcls: innovatief, energiek en ondernemend.

