Vacature | Commercieel manager M/V | Terneuzen
Heb jij een gezonde commerciële drive? Hou jij ervan relaties te onderhouden? Heb jij
daarnaast affiniteit met logistiek? Dan zoeken wij jou!
Wij van Verbrugge Internationale Wegtransporten zijn op zoek naar een commercieel
manager. De vacature is een blijvende functie met uitzicht op een vaste baan. Verbrugge
Internationale Wegtransporten is een toonaangevende logistieke dienstverlener in de
Benelux. Wij zijn gericht op het transport over de weg per vrachtwagen van A naar B.
Als commercieel manager ben je verantwoordelijk voor acquisitie naar nieuwe klanten maar
daarnaast ook het uitbreiden van de dienstverlening aan bestaande relaties. De klantenkring
die wij bedienen hebben nationaal en/of internationaal karakter, gericht op verpakte ladingen
waarbij optimalisatie van de vervoersstromen voorop staat.
Daarnaast speel jij als commercieel manager een belangrijke rol bij het opstellen van
offertes, het opstellen van contracten, de implementatie en het beheer.
Wie zoeken wij?
- Jij hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- Jij hebt minimaal 5 jaar ervaring in een (logistieke) commerciële functie.
- Jij bent communicatief vaardig.
- Jij bent commercieel en resultaatgericht.
- Jij hebt een uitstekende beheersing over de Nederlandse en Engelse taal in woord
een geschrift. Duits en Frans is pre.
- Jij bent integer, zelfstandig en professioneel.
- Jij bent creatief, oplossingsgericht en staat stevig in je schoenen.
Wat hebben wij te bieden?
- Een baan met een vaste aanstelling in de toekomst bij een wederzijdse klik!
- Een baan met een hoge vorm van zelfstandigheid en vrijheid.
- Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is, met uitdagende situaties.
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij ook goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Procedure
Spreekt de functie van commercieel manager jou meteen aan? Of heb jij nog vragen?
Reageer dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle
mogelijkheden te bespreken. Is er een wederzijdse klik? Wellicht kan jij dan direct starten!
Contact: Ricardo Lenos via ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 0622119466.

