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Sales ondersteuning 
 

Binnen deze dynamische organisatie zoeken wij een gedreven collega te Schiphol afdeling Sales: 
Sales Suport Officer Schiphol. 

Taken: 
Verlenen van diverse commerciële en administratieve ondersteuning aan het eigen Sales Team. 
Daarnaast het opmaken van offertes, het telefonisch opvolging geven aan, als ook het registreren van 
offertes behoort tot de belangrijke kerntaken. 
Het genereren van en communiceren over gegenereerde sales leads als ook opvolging geven aan 
ontvangen sales leads door het zelf leggen van contacten met potentiële klanten. 
Afgeven van spot rates (luchtvracht en ook zeevracht). 
Onderhandelen met diverse airlines met betrekking tot spot rates en tenders. 
Mede verantwoordelijk voor het maken van verschillende KPI rapportages. 
Actief meewerken met het Europese Tender Management team bij Global RFQ’s. 
 
Functie eisen: 

 

• Opleiding op minimaal MBO 4-niveau, bij voorkeur in een commerciële richting 

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie 

• Ervaring in de luchtvracht is een must, ervaring met zeevracht is een pré, opgedaan in de 
freight forwarding business 

• Ervaring met RFQ’s is een grote pré 

• Kan kansen in de markt inschatten bij zowel bestaande als nieuwe klanten 

• Goed kunnen werken met Excel, Word, Powerpoint en Outlook 

• Teamplayer, pro- actief en nauwkeurig 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk 

• Bij voorkeur in bezit van rijbewijs en eigen vervoer 

 
 
Solliciteren!? 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan vandaag nog door jouw CV te sturen naar 
info@wcn.nl.  
Zie jij jezelf als logistieke topper, maar herken jij je jezelf niet in bovenstaand profiel, dan willen wij 
toch graag jouw C.V. opnemen in ons uitgebreid databestand. 
Meer informatie nodig? Bel dan naar 010-3032801 
 
 
Contact informatie 
WerkCentrale Nederland is een dynamische uitzendorganisatie, welke zich heeft gespecialiseerd in het 
bemiddelen van personeel in de transport en logistieke sector. Wij zoeken ambitieuze starters tot 
ervaren specialisten. 
 
WerkCentrale Nederland BV 
Flamingoweg 32 
1118 EE Schiphol 
020-4059111 
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