
 
 
Inside Sales/CSU Consultant Air Freight  
Schiphol-Rijk  

 
Wat houdt de functie in? 
Als onderdeel van het sales/CSU team op onze luchtvrachtvestiging Schiphol-Rijk ben je medeverantwoordelijk 
voor het commerciële resultaat. Je draagt zorg voor een adequate en proactieve afhandeling/opvolging van 
(offerte)aanvragen en sales leads. Je staat dagelijks telefonisch en middels Teams in contact met potentiële 
klanten en voorziet tevens waar nodig in DEMO’s van ons portaal myRotra. Ook volg je bezoekrapporten van 
jouw collega’s in de buitendienst juist en frequent op. Je onderhandelt met meerdere partijen zoals 
luchtvaartmaatschappijen en partners wereldwijd. Door jouw proactieve houding signaleer je mogelijkheden en 
realiseer je verbeteringen binnen Koninklijke Rotra als mede groei van ons marktaandeel. 
 
Wat vragen we van je? 
- Een commerciële mindset, enthousiasme en affiniteit met techniek/IT.  
- Minimaal een afgeronde commerciële HBO opleiding. 
- Minimaal 1 jaar relevante werkervaring bij een expediteur, GSA of luchtvaartmaatschappij.  
- Uitstekende contactuele eigenschappen zowel telefonisch als persoonlijk. 
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.   
- Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
- Ruime ervaring in MS Office applicaties. 
 
Wat bieden wij je? 
Je gaat werken in een (internationale) omgeving die gericht is op groei. Je werkt met moderne technieken en 
collega’s die jouw ambitie delen. Je krijgt alle ruimte om jouw talenten en ideeën te ontwikkelen. 
 
- Een marktconform salaris en uitstekende secundaire voorwaarden. 
- Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling na een jaar.  
- Mogelijkheden tot het volgen van (vakgerichte) opleidingen via de Rotra Academy. 
- Een prettige en informele werksfeer binnen een dynamische organisatie. 
- Een moderne werkomgeving.  
- Regelmatige teamuitjes en we spelen graag tafeltennis/voetbal met elkaar.  
 
Waar ga je werken? 
Familiebedrijf Koninklijke Rotra is in 1909 opgericht door Hermanus Roelofsen. Met onze Air & Ocean 
vestigingen in Nederland en België beschikken we over een wereldwijd netwerk met lokaal gespecialiseerde 
agenten. Rotra is daarbij meer dan alleen transporteur, de specialisten van Rotra’s AEO-gecertificeerde 
douaneafdeling staan daarbij garant voor een vlotte afwikkeling van alle douaneformaliteiten. 
 
Rotra heeft het streven niet enkel voor haar klanten te werken maar samen logistieke oplossingen en concepten 
te ontwikkelen. Rotra staat voor continuïteit op de lange termijn en sorteert al ruim een eeuw voor op de 
toekomst. We beschikken als familiebedrijf over een duidelijke identiteit welke zich laat kenmerken door passie 
en loyaliteit. De cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid zit stevig verankerd in ons DNA. Bovenal 
staan we voor een duurzame businessstrategie waarmee we anticiperen op de lange termijn.  
 
In 2020 heeft Rotra met de ontwikkeling van digitaal platform rotraNext het gehele boekingsproces voor 
wereldwijde zee- en luchtvrachtzendingen gedigitaliseerd waarmee we voorzien in kosten- en tijdsbesparing en 
volledige transparantie in de logistieke keten. Een substantieel deel van de kosten in transport en logistiek zit niet 
in fysiek transport maar in administratieve afhandeling en communicatie. Rotra onderkent dit als geen ander en 
heeft activiteiten en processen geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Daarbij wordt ingezet op slim gebruik van 
data waardoor we nog sneller betere beslissingen kunnen nemen en we onze klanten nog beter kunnen 
bedienen.  

Solliciteren? 
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar melkon.migdesyan@rotra.nl of maak gebruik van de onderstaande 
‘’solliciteer’’ button.    

De referentiecheck en een assessment is een onderdeel van de sollicitatieprocedure.  
Het aanleveren van een bewijs van goed gedrag maakt deel uit van de aanstellingsprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


