
 
 
 
 
 
 
Dit is Marco. Hij is 31 jaar en woont samen met zijn vriendin en hond in Eindhoven. 
Een beetje ijdel is hij wel want alleen na de afspraak bij de Barbier wilde hij op de foto en mochten 
we dit bericht plaatsen. Aangezien de barbier nog wel even dicht is, hebben we uiteraard na 
goedkeuring van Marco (knipoog smiley) een foto van eerder dit jaar geplaatst.  
 
Marco werkt 2 jaar bij Seabourne in Eindhoven en is een ‘multitasker’. Dat moet ook wel want als 
medewerker van afdeling operations zorgt hij ervoor dat een zending zo goed en zo snel mogelijk 
aankomt. Daarbij vindt hij het heel belangrijk dat het contact tussen partners en klanten goed 
verloopt. Hierin speelt Marco graag een cruciale rol en daar doet hij veel voor. Marco is blij en trots 
op zijn werk. Hierover zegt Marco “Met de huiselijke sfeer en fijne collega’s ben ik oprecht trots om 
voor Seabourne te mogen werken. En het blijft mij verbazen hoe ver de werknemers van Seabourne 
gaan om aan de wensen van onze klanten tegemoet te komen. 
 
Om met enthousiasme en energie te blijven werken 
zorgt Marco ervoor dat hij fit blijft door in zijn vrije tijd 
te sporten en te ontspannen. Hij staat graag op de 
squashbaan (als er geen Corona is). En gaat graag met 
vrienden gamen of lekker eten en drinken. Voor de 
vakantie dit jaar heeft hij al wel plannen, hoewel de 
geplande wintersport er nu niet van komt. Maar 
misschien kan hij hopelijk dit jaar wel naar Namibië om 
zijn broer te bezoeken. Voorlopig zijn we nog wat 
meer aan huis gebonden. Daarom zorgt Marco er 
bewust voor dat hij thuis rust creëert, zodat hij zich de 
volgende dag weer voor 100% inzetten voor een 
nieuwe werkdag.  
 
 
Met de batterij weer opgeladen kan Marco de uitdagingen van onze klanten weer aan. Als een klant 
vraagt om in een zeer kort (bijna onmogelijk) tijdsbestek een zending te leveren, gaat hij deze 
uitdaging maar al te graag aan. Hij probeert zelfs om de zending eerder geleverd te krijgen dan 
afgesproken. Als dat lukt, komt hij zijn afspraken dubbel en dwars na en is de klant blij en Marco 
natuurlijk ook! Zo staat Marco, net als vele collega’s met hem, voor het Seabourne credo; “Go on, set 
us a challenge”. 
 
 


