
 

Vacature Air Freight Inside Sales 
 

Ben jij op zoek naar een veelzijdige, uitdagende functie binnen een vitale en energieke organisatie? Lees dan 

snel verder. Voor ons luchtvrachtkantoor nabij Schiphol zijn wij op zoek naar een: 

 

Air Freight Inside Sales 
 

De baan 

Als Air Freight Inside Sales bij Jordex Air Cargo B.V. ben je verantwoordelijk voor het beheren van de offerte 

aanvragen. De Air Freight Inside Sales verkoopt hoofdzakelijk luchtvrachten. Niet alleen kennis van de luchtvaart 

is hierbij belangrijk, maar affiniteit en ervaring in de logistieke sector is voor de rol als Air Freight Inside Sales van 

essentieel belang. Door een geolied samenspel met luchtvaartmaatschappijen, vervoerders en agenten verwerft 

de Air Freight Inside Sales de gewenste inkoop en daarmee de beste verkoop en commerciële serviceverlening 

voor haar klanten.  

 

Je bent verantwoordelijk voor het juist noteren van de luchtvracht aanvragen. Je bouwt duurzame relaties op met 

klanten en onderhoudt deze op zorgvuldige wijze. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en klantgerichtheid 

op commercieel vlak. Je zorgt er te allen tijde voor dat de klanten tijdig en proactief worden geïnformeerd en 

worden genoteerd, waarbij je je operationele teamleden op de hoogte houdt. Door je commerciële vaardigheden 

weet je de omzet op dossiers te maximaliseren en het klantenbestand uit te breiden.  

 

Jouw taken: 

• Luchtvrachtaanvragen van zowel bestaande als nieuwe klanten noteren/offreren 

• Zelfstandig inkopen en verkopen van luchtvrachttarieven 

• Actief bezig zijn met het binnenhalen en opvolgen van sales leads, luchtvrachtaanvragen en offertes 

• Aftersales 

• Ondersteunen van de Air Freight Accountmanagers 

• Goede communicatie (extern/intern) m.b.t. het opstellen van offertes en de opvolging ervan 

• Actieve betrokkenheid bij het implementeren van nieuwe klanten en hun volumes  

• Monitoren van resultaten op reguliere basis. 

  

Jouw profiel: 

• HBO/MBO werk- en denkniveau 

• In het bezit van de diploma’s ‘’Medewerker luchtvracht’’ en ‘’Luchtvervoer gevaarlijke stoffen’’ is een pre. 

• Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 

• Een gedegen netwerk op Schiphol van zowel airlines als shippers 

• Bovengemiddeld verkooptalent 

• Resultaat- en klantgerichtheid is een grote must 

• Uitstekend uithoudings- en doorzettingsvermogen 

• Communicatief vaardig en enthousiast 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Goede kennis van MS Office-applicaties  

• Fulltime beschikbaarheid. 

 

Wij bieden: 

• Een veelzijdige functie binnen een ondernemende en groeiende organisatie 

• Ruime ontwikkelingsmogelijkheden 

• Een marktconform salaris 

• Goede pensioenregeling 

• 25 vakantiedagen 

 

Onze organisatie:  

Jordex Shipping & Forwarding B.V. verleent sinds 1987 haar logistieke diensten en is uitgegroeid tot een serieuze 

speler op de markt. Naast de brede mogelijkheden en expertise is het vooral onze aanpak die ons onderscheidt. 

Een uitgesproken visie op transport en logistiek, een enthousiast en ervaren team, en Rotterdam, the gateway to 

 



Europe, zijn instrumenten waarmee wij alleen het beste voor onze klanten kunnen realiseren. De missie van 

Jordex is om haar klanten alle logistieke zorgen uit handen te nemen.  

 

Begin 2019 hebben wij Jordex Air Cargo geïntroduceerd; een luchtvrachtkantoor in Oude Meer (nabij Schiphol). 

Vanuit dit kantoor bieden wij de vertrouwde kwalitatieve service voor luchtvracht. Door onze jarenlange ervaring 

in deze markt adviseren wij klanten over alle mogelijkheden, routes en tarieven. Mede door de locatie kunnen wij 

onze luchtvrachtklanten nog beter en sneller van dienst zijn.  

 

Solliciteer nu 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als Air Freight Inside Sales bij Jordex Air Cargo? Stuur 

dan jouw CV en motivatie naar hr@jordex.com t.a.v. Bianca Klapwijk en wellicht zien wij elkaar snel!  

 

Jordex Shipping & Forwarding B.V. 

t.a.v. HR / Bianca Klapwijk 

Postbus 55640 

3008 DC  Rotterdam 

 

mailto:hr@jordex.com

