
 

 
 
 

SALES EXECUTIVE  

 
Fulltime functie op Schiphol 
 
NNR GLOBAL LOGISTCS Netherlands BV, opgericht in 2010 met het huidige 
hoofdkantoor op Schiphol, is actief op het gebied van lucht- en zeevrachtexpeditie, 
wegvervoer, warehousing, douane afhandeling en supply chain solutions. 
 
In Nederland heeft NNR 2 kantoren, te weten op Schiphol en Rotterdam, binnen deze 
jonge en dynamische organisatie zoeken we op korte termijn een Sales Executive.  
Je bent werkzaam vanuit ons kantoor op Schiphol en bent van daaruit landelijk actief. 
Als Sales Executive rapporteer je aan de General Manager. Je hebt gedegen 
(verkooptechnische) ervaring in een soortgelijke functie bij een logistieke organisatie. 
Klantgerichtheid en commercieel denken is bij jou vanzelfsprekend. Je neemt je 
verantwoordelijkheid en bent een sparringpartner voor de overige teamleden.  
Je hebt oog voor (de werkzaamheden van) je collega’s en maakt voor 100% deel uit 
van ons commerciële team. 
 
Taken 

- Verantwoordelijk voor het werven van nieuwe en het behouden van bestaande 
relaties binnen het wereldwijde netwerk.  
- Het plannen van de verkoop activiteiten. 
- Het realiseren van de, met het management vastgestelde, verkoop doelstellingen en 
omzet.  
- Het eerste aanspreekpunt voor klanten en relaties.  
- Het uitbrengen van offertes. 
- Het genereren en opvolgen van de sales leads.  
- Het up-to-date houden van gegevens van toegewezen accounts in het CRM-
systeem. 
- Het inschatten van kansen in de markt bij bestaande en nieuwe klanten. 
 
Profiel 

- Minimaal 3 jaar aantoonbare, succesvolle werkervaring als Sales Executive  binnen 
de (wereldwijde) expeditie wereld. 
- Je beschikt over een aantoonbaar goed netwerk in Nederland.  
- Kennis van transportmarkt en prijzen voor luchtvracht en zeevracht. 
- Kennis van logistiek/warehousing is een pre. 
- Kennis van commerciële netwerkprocessen.  
- Commercieel gedreven met uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.  
- Self starter die kansen ziet en pakt. 
- Kunnen onderhandelen op alle niveaus en een uitstekende communicator en 
netwerker op alle niveaus van het bedrijfsleven. 
- Het vermogen om prioriteiten te stellen en te kunnen plannen en organiseren. 
- Efficiënt kunnen beheren van de tijd, geen 9 tot 5 mentaliteit. 



 

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse, zowel mondeling als 
schriftelijk. 
- In bezit van rijbewijs en bij voorkeur woonachtig in regio Noord-Holland 
 
 

Arbeidsvoorwaarden 

 
- Een marktconform salaris op basis van leeftijd en ervaring en bonusregeling op basis 
van prestatie. 
- Marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenverzekering, een 
leaseauto een laptop en mobiele telefoon. 
 
Procedure 
 
Je kunt een beknopte motivatie brief en C.V. mailen t.a.v Thomas Egbers   Executive 
Vice President ), Thomas.Egbers@NNRNL.com 
 
Naast minimaal 2 sollicitatie gesprekken zal het inwinnen van referenties en het 
aanvragen van een VOG-verklaring onderdeel van de procedure uitmaken. Zonder 
VOG kan er niet bij NNR Global Logistics Netherlands BV gewerkt worden.  
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