
CCV Lab is
Een dynamisch bedrijf dat instaat voor de innovatie & productontwikkeling binnen het moederbedrijf CCV.
Naast een werkomgeving die creativiteit en zelfontplooiing aanmoedigt,  zijn we een betrouwbare
organisatie met een open en collegiale sfeer.

CCV Lab zoekt
Een International Strategic Account Manager E-Commerce met ruime ervaring die meer uit zijn carrière wil
halen. Een inhoudelijke en strategische gesprekspartner met een commerciële drive die successen weet
binnen te halen.

Als International Strategic Account Manager E-Commerce ben je verantwoordelijk voor het identificeren en
het uitbouwen van strategische klanten. Je zorgt voor de verankering van CCV als dé strategische partner
voor betaaloplossingen.

Je hoofdtaken bestaan uit:
● Het adviseren van onze bestaande én nieuwe klanten over hun Europese betaalstrategie.
● Op de juiste wijze inzetten op de CCV end-to-end betaaloplossingen.
● De belangen vertegenwoordigen van de klanten binnen onze organisatie zonder de belangen van

CCV uit het oog te verliezen.
● Als expert op de markt van elektronische/online betaaloplossingen:

○ Het detecteren van nieuwe trends, behoe�en en spelers.
○ Op  de hoogte zijn van de bewegingen bij de concurrentie en je weet hier proactief op te

acteren.

Als Internationaal Account Manager beheers je volgende competenties:

● Je bent  ondernemend, initiatiefrijk, nieuwsgierig en een volwaardig gesprekspartner op C-level
niveau.

● Je bent in staat om de behoe�en aan digitale betaaloplossingen van klanten te analyseren, evenals
technische discussies over de nuances van betaaloplossingen.

● Je bent geïnspireerd door het innovatiepotentieel in de betaalwereld en gedreven om grenzen te
verleggen en waarde te creëren.

● Je bent een strategische denker met uitstekende projectmanagementvaardigheden en het
vermogen om tijdgevoelige, cross-functionele initiatieven te leiden en te beheren in een snelle, zeer
ondernemende omgeving.
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Aanvullende competenties

● Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke commerciële functie.
● Ervaring binnen de betaalwereld en/of e-commerce.
● Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
● Flexibiliteit om regelmatig internationaal te reizen (Nederland, België en Duitsland).

CCV Lab biedt
Als International Strategic Account Manager maak je deel uit van een team van professionals.

Je krijgt naast 'pree en congé':

● Een MacBook Pro
● Mobiel abonnement
● Een hospitalisatie- en groepsverzekering
● Bedrijfswagen met tankkaart
● Maaltijd- en ecocheques
● Ruim pakket aan extralegale voordelen
● Opleidingsbudget
● Heel straffe collega's waar je veel van gaat leren tijdens en na de werkuren
● Werken in één van onze nieuwe kantoren Kortrijk of Hasselt in combinatie met thuiswerk

Word jij onze nieuwe collega?
Solliciteer bliksemsnel via onze Jobsite.
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https://www.ccv.eu/lab/jobs-lab/

