SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Inside Sales Officer
Bedrijfsnaam: Bolloré Logistics Belgium NV
Uiterste sollicitatiedatum: 31/10/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Bolloré Logistics is een dochteronderneming van de Franse Bolloré groep. Wereldwijd staat Bolloré in de
top 10 van logistieke dienstverleners met een netwerk van meer dan 600 kantoren in 102 landen. Bolloré
Logistics Belgium, vroeger bekend onder de naam SDV, met kantoren in Antwerpen, Brucargo & Luik, legt
een sterke focus op intercontinentale expeditie (lucht- en zeevracht).
Voor ons kantoor te Antwerpen zijn we op zoek naar een INSIDE SALES OFFICER voor ons Afrika team
(M/V).
Wat is het takenpakket?
- De opmaak en opvolging van prijsoffertes voor bestaande en potentiële klanten.
- Het onderhouden van de goede contacten met de leveranciers, klanten en prospects.
- Het negotiëren van aankooptarieven indien nodig.
- De analyse van verkoopcijfers, volumes/trafiek, succesratio van prijsoffertes, …
- De rapportering van jouw bevindingen en resultaten.
Welk profiel zoeken wij?
- Je hebt een sterke talenkennis, zowel schrijven als spreken (Nederlands, Frans en Engels).
- Een grote interesse in het logistieke en maritieme gebeuren is uiteraard een absolute must.
- Je hebt een algemeen inzicht in de verschillende transportmodi en de technische vereisten hiervan.
- Je hebt voeling met de organisatie van de transportmarkt en de regelgeving hierrond.
- Je werkt nauwkeurig, kwaliteitsbewust en klantgericht.
- Je hebt een proactieve houding en een probleemoplossend denkvermogen.
- Je bent stressbestendig en stelt je flexibel op waar nodig.
Wat bieden wij jou?
- Een boeiende functie in een gerenommeerd, internationaal bedrijf
- Een aantrekkelijke, marktconforme verloning op basis van jouw kennen en kunnen
- Je komt terecht in een gezellig team met toffe collega's
- Extralegale voordelen vervolledigen het pakket; maaltijd- en ecocheques, groeps- en
hospitalisatieverzekering
- Glijdende uren; starten tussen 7 en 9 uur.
- 6 ADV dagen + 4 Sectorale verlofdagen
Interesse in onze vacature? Stuur ons jouw persoonlijke Curriculum Vitae met vermelding van de
vacature naar be.careers@bollore.com. Tot binnenkort!
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