
   

Vacature ‘’Sales Department’’ 

 

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. 

 

In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor onze Sales Department op zoek naar een  

 

Outside Sales Representative (M/V) - fulltime 
 

Affiniteit en ervaring in de logistieke sector is voor de rol als Outside Sales Representatieve erg 

belangrijk. Je gaat namelijk hoofdzakelijk zeevrachten verkopen en kennis van de scheepvaart is dan 

ook een pré.  

  

Wat houdt de rol van Outside Sales bij Jordex in: 

 Je houdt je bezig met het benaderen, opvolgen en binnenhalen van prospects/klanten; 

 Je gaat de bestaande klantenkring uitbreiden; 

 Je bent verantwoordelijk voor eigen target accounts. Samen met de Sales Manager stel je 

een persoonlijk salesplan op met bijbehorende targets; 

 Het maken van afspraken met bestaande klanten en prospects; 

 Het uitbreiden en opsporen van de huidige klantenkring qua omzet; 

 Je houdt je bezig met aftersales; 

 Je ondersteunt de inside sales (specialisten) met het maken van afspraken; 

 Je zorgt voor een goede communicatie, zowel extern als intern, voor het opstellen van offertes 

en de opvolging ervan; 

 Je bent actief betrokken bij het implementeren van nieuwe klanten en de volumes die zij met 

zich meebrengen; 

 Monitoren van resultaten op reguliere basis; 

 Je bent actief bezig met het binnenhalen en opvolgen van sales leads. 

  

Wat zoeken wij? 

 Je hebt een afgeronde MBO/HBO opleiding; 

 2 à 3 jaar aantoonbare ervaring in de logistieke sector als outside sales; 

 Je bent op zoek naar die tweede of volgende stap in je carrière; 



   

 Je bent communicatief vaardig, commercieel, klant- en targetgericht; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Tevens ben je in het bezit van een rijbewijs. 

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de door ons gestelde eisen, solliciteer dan direct en motiveer 

waarom jij in aanmerking denkt te komen voor deze functie. Mail je sollicitatiebrief met CV vóór 

1 oktober 2017 naar: 

 

Jordex Shipping & Forwarding B.V. 

t.a.v. Bianca Klapwijk 

Postbus 55640 

3008 DC  Rotterdam 

E-mail: bk@jordex.nl. 

 

mailto:bk@jordex.nl

