
 

                     
 
 

Customer service medewerker - supply chain (FT)   

   
 

Seabourne Group biedt een compleet pakket aan van logistieke diensten die kunnen worden afgestemd 
op specifieke wensen en logistieke behoeftes van onze klanten. Met grote kennis in lucht, zee en 
wegtransport, biedt Seabourne een internationale service naar diverse bestemmingen wereldwijd. Je 
komt te werken in een jong, dynamisch en snelgroeiend team op onze vestiging in Eindhoven.  
 
Als customer service medewerker ben jij het aanspreekpunt voor onze klanten. Ben jij onze nieuwe 
‘service minded’ collega voor de supply chain? En wil je een veelzijdige en uitdagende  functie waarbij 
geen dag hetzelfde is? Dan is deze functie echt iets voor jou! 
 

Dit ga je doen: 
Als customer service medewerker ben je binnen het klantencontract volledig verantwoordelijk voor de 
orderafhandeling van het warehouse.  Jouw werkzaamheden zijn divers. Zo kan je dag bestaan uit het 
aannemen van  verzoeken van klanten,  het beantwoorden van vragen en het signaleren en oplossen van 
problemen en het intern opvolgen van de order. Heel veelzijdig dus. Binnen al deze taken ben jij  
verantwoordelijk voor het proces tot het verzendklaar maken van de order.  Dit omvat o.a. de verwerking 
van de gegevens in het informatiesysteem, de input voor facturatie van de klantorder tot en met het 
nazorgtraject van het informeren van de klanten over voorraden en zendingen. 

 
Wat verwachten wij van jou? 
Uiteraard handel je orders, vragen en klachten binnen afzienbare tijd op nette wijze en tot tevredenheid 
van de klant en organisatie af en ben je direct verantwoordelijk voor de (key)  accounts. Wij vinden het 
proactief opvolgen van zendingen en het zelfstandig analyseren en beoordelen van wijziging verzoeken 
heel belangrijk. Ook verwachten wij een stukje administratie en rapportage zoals het tijdig, juist en 
foutloos verwerken van klantorders in het informatiesysteem en het maandelijks samenstellen van 
rapportages voor de klant zodat de KPI’s kunnen worden besproken met de klant. Uiteraard hoort ook het 
zelfstandig oplossen van klachten bij het werk. Vanuit Seabourne kan je rekenen op een goede teamspirit 
en waar nodig ondersteuning van de supply chain manager. 
 
 

Dit ben jij:  
Je bent klantgericht, enthousiast en accuraat. Maar ook stressbestendig en communicatief. Kortom je 
houdt van een uitdaging. Je werkt zelfstandig maar kan ook goed in teamverband werken. Je ben flexibel 
qua inzetbaarheid om in geval van piekperioden in verschoven diensten te werken. Qua kennis weet je 
het nodige van veiligheid, milieu en kwaliteitsvereisten en beheers je ERP systemen en MS Office. Bij 
voorkeur heb je minimaal MBO-4  in de richting administratief/commercieel/logistiek. We vragen goede 
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, kennis van de Duitse taal is een pre. 

 
Enthousiast over deze functie? 
Heb je interesse in deze functie? Mail dan je CV en sollicitatie t.a.v. afdeling HR naar hr@seabourne-
group.com.  
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