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Vacature Manager Inside Sales  
 
Onze opdrachtgever 
Als Manager Inside Sales ga je aan de slag bij een logistieke consultant die one-stop-oplossingen biedt waarbij 
mensen en bedrijven verbonden worden buiten nationale en regionale grenzen. Onze opdrachtgever is een van 
de grootste internationale logistieke organisaties ter wereld met meerdere vestigingen verspreid over heel 
Nederland. 
 
Standplaats 
Hoofddorp 
 
Salaris 
Salarisindicatie van €3.000,- tot €4.500,- bruto per maand. Afhankelijk van kennis en werkervaring. 
 
Onze ideale kandidaat 
• Je beschikt over minimaal mbo+ werk- en denkniveau; 
• Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een commerciële functie. Je hebt bij voorkeur leidinggevende 

ervaring; 
• Je hebt kennis van lucht- en/of zeevracht; 
• Je hebt goede kennis van MS Office; 
• Je beheerst zowel het Nederlands als het Engels in woord als geschrift; 
• Je hebt een flexibele werkinstelling en bent 40 uur beschikbaar. 
 
Wat hebben wij jou als Manager Inside Sales te bieden 
• Een goed salaris o.b.v. kennis en werkervaring; 
• Winstdeling bij positieve bedrijfsresultaten; 
• Een eindejaar bonus bij goed functioneren; 
• 25 vakantiedagen in combinatie met 8% vakantietoeslag; 
• Een auto van de zaak of de keuze voor mobiliteitsvergoeding; 
• Pensioenregeling; 
• Ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van cursussen en trainingen; 
• Thuiswerk mogelijkheden in goed overleg; 
• Een uitdagende en dynamische baan bij een sterk en internationaal bedrijf; 
• Een modern kantoor op een toplocatie met open werkplekken en goede voorzieningen. 
 
Jouw nieuwe werkomgeving 
In de rol van Manager Inside Sales ben jij verantwoordelijk voor het coördineren en aansturen van de 
medewerkers op de binnendienst. Dit betreft een team van 5 medewerkers. Jij zorgt voor een succesvolle 
uitbreiding van het marktaandeel van de organisatie bij A-accounts. Deze A-accounts werf en beheer je en je 
voert overige accountmanagement activiteiten uit. Je controleert de voortgang van deze accounts aan de hand 
van management informatie en de feedback van de Customer Service Representatives om vervolgens resultaten 
en prestaties te verbeteren.  
 
Verder bestaan jouw werkzaamheden uit: 

• Maken van verkoopplannen; 

• Het maken van een jaarplanning met betrekking tot het bezoeken van accounts volgens een contactmatrix; 

• Maken van een plan van aanpak per account; 

• Opbouwen en onderhouden van zakelijke netwerken. 

• Onderhouden van contacten en evalueren op DMU niveau en operationeel management niveau met de klant. 

• Het initiëren van creatieve en onderscheidende oplossingen met betrekking tot het binden van de klant en 

het introduceren van nieuwe diensten; 

• Adviseren van de Sr. Manager Sales/Promotion Division over succesvolle sectoren en/of nieuwe diensten. 

Reageer direct! 
Ben jij enthousiast geworden over de functie Manager Inside Sales? Graag ontvangen we je motivatiebrief en cv. 
Je kunt deze sturen naar solliciteren@status-pro.nl. Voor meer informatie kun je bellen naar Zane Drijsen, 
bereikbaar op 0172-334011. 

 


