Freightways Supply Chain Solutions
Nijverheidstraat 2, 2222 AV Katwijk NL
Tel.: 071-4090701
E-mail: info@freightways.nl
Internet: www.freightways.eu

(Junior) Inside Sales Medewerker
Freightways Supply Chain Solutions, is gespecialiseerd in warehousing, distributie, zeevracht, luchtvracht en fiscale
vertegenwoordiging. Vanuit onze locatie in Katwijk verzorgen wij de totale transport en logistiek voor onze
(inter)nationale klanten. Na de oprichting, 35 jaar geleden, heeft Freightways zich weten te specialiseren in alle
facetten van de logistiek en transport.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:
(JUNIOR) INSIDE SALES MEDEWERKER
32 of 40 uur
Als Inside Sales Medewerker ben je verantwoordelijk voor het uitbreiden en onderhouden van bestaande en nieuwe
business op het gebied van freight forwarding (zee- en luchtvracht en wegtransport.) alsmede douane afhandeling.
Functie Omschrijving en Verantwoordelijkheden
✓ In overleg met de Commercial Manager benaderen van sales leads
✓ Telefonische acquisitie
✓ Afspraken maken met klanten en deze evt. samen met de Commercial Manager bezoeken
✓ Onderzoeken van de huidige markt en hier vervolgens op inspelen
✓ Het opstellen van offertes
✓ Relatiebeheer met klanten om zo de gun-factor te blijven behouden
✓ Je bent volledig betrokken bij het salesproces van begin tot eind.
Gewenste Ervaring
✓ MBO plus werk- en denkniveau met achtergrond in de transport & logistiek
✓ Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie
✓ Ruime kennis van het import- en exportproces
✓ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
✓ Vaardig in het gebruik van MS-Office applicaties
Overige eigenschappen
Pro-actief - Commercieel - Doorzettingsvermogen - Teamplayer – Communicatief sterk - Kostenbewust
Duur
Tijdelijk contract, met bij bewezen succes kans op een vaste aanstelling
Wij bieden
✓ Goede werkomgeving binnen een ambitieuze en financieel gezonde organisatie
✓ Prettige werksfeer met echte vakmensen
✓ Marktconform salaris en prima secundaire voorwaarden
✓ Ruime opleidingsmogelijkheden
Interesse?
Sollicitaties voorzien van motivatie en CV zien wij graag uitsluitend tegemoet via e-mail naar onze Commercial
Manager (Jimmy Kieneker): j.kieneker@freightways.nl
Voor meer informatie over Freightways Supply Chain Solutions kijk op www.freightways.eu
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

