
 

 

Partnership Manager Benelux bij queueup B.V. 

Fulltime 

 

Bedrijf: queueup B.V. 

Standplaats: Amsterdam 

 

Partnership Manager Benelux – Team Clients bij queueup 

 

Queueup biedt op maat gemaakte salespromoties en loyaliteitsprogramma’s voor grote retailers 

in binnen- en buitenland. In Nederland en België doen we dit - onder meer - voor Jumbo, Lidl, 

ING, Kruidvat en Esso. Ook verder over de grens zijn wij actief voor diverse landelijke 

(food)retailers. Door middel van onze unieke activatieformats en loyaliteitsprogramma’s zijn wij 

in staat om zowel voor onze retail partners, als onze overige partners, zoveel mogelijk extra 

bezoekers te brengen.  

 

Wie zoeken wij? 

 

Een van onze activatieformats is gericht op de vrijetijdssector. Voor dit activatieformat zijn wij 

op korte termijn op zoek naar een Partnership Manager voor de Benelux regio. Als ‘Partnership 

Manager Benelux’ ben je verantwoordelijk voor het aansluiten van nieuwe partijen uit de 

vrijetijdsector en voor het onderhouden (en verder uitbouwen) van bestaande relaties. Een 

commerciële functie waarbij communicatieve vaardigheden en onderhandelings-skills essentieel 

zijn. 

 

Wat breng je mee? 

 

Bij voorkeur heb je HBO werk- en denkniveau en heb je een aantal jaar ervaring in een 

soortgelijke commerciële functie. Het zoeken en uitonderhandelen van de juiste deals voor onze 

partners én het creatief meedenken over kansen in de markt is écht jouw ding. Je komt met 

nieuwe ideeën die passen binnen ons business model en je voelt je als een vis in het water in een 

organisatie die volop in ontwikkeling is. 

 

Wat bieden wij je? 

 

Queueup is gevestigd in het centrum van Amsterdam en het team bestaat uit gedreven en 

ambitieuze mensen die nauw en met veel plezier met elkaar samenwerken. Queueup is een 

bedrijf met veel mogelijkheden om te leren, zowel van je collega’s, als door gewoon zelf te 

doen. Verder bieden wij jou: 

- een uitstekend salaris met bonus regeling; 

- een pensioenregeling; 

- 25 vakantiedagen; en 

- een geheel verzorgde lunch. 

 

Meer weten? 

 

Spreekt deze functie en ons bedrijf je aan, stuur dan snel een e-mail met daarin jouw motivatie 

om te solliciteren (voorzien van je cv) naar jobs@queueup.eu. Voor meer informatie kun je ook 

telefonisch contact opnemen met Clint Schmidt op 06 - 24 20 1005. 

mailto:jobs@queueup.eu

