
Joyce, onze Inside accountmanager in Eindhoven werkt al bijna 5 jaar voor Seabourne Group. Hoewel 
een groot deel van onze klanten haar al kennen, willen we toch iets meer over haar vertellen. 
  
We kunnen wel zeggen dat Joyce voor onze klanten een rots in de branding is. Dagelijks houdt zij zich 
bezig met onze klanten zowel telefonisch, per mail als face-to-face. Ze staat bekend als iemand die 
goed kan meedenken in eventuele uitdagingen en goede ondersteuning kan bieden in aanvragen. 
  
Privé en zakelijk probeert ze goed te scheiden voor de juiste balans, zodat ze op haar werkdagen 
weer kan pieken. Door te sporten, hardlopen en zwemmen èn door leuke dingen te doen met haar 
gezin, blijft ze fit. 

Joyce verteld, uiteraard met een niet ontbrekende kop koffie 
op het bureau, wat haar werk zo leuk maakt. “Het mooie aan 
mijn vak is dat ik samen met de klant de uitdaging bespreek, 
om zo de best passende verzend- en vervoersoplossingen voor 
te stellen. Ik wil de beste service geven die mogelijk is. Ook de 
zorg voor goede contacten met mijn klanten en ze bij naam 
kennen, dat vind ik belangrijk. 
  
Ik kom de meest uiteenlopende vragen of opdrachten tegen. 
Van het versturen van een sample tot aan het versturen van 
een heel exclusief en duur artikelen. Het hierover informeren 
en ze de juiste informatie kunnen geven vind ik leuk. Zoals onze 
slogan; Go on, set us a challenge, pak ook ik graag de 
uitdaging aan om mijn klanten de beste vervoersoplossing te 
bieden. Eigenlijk is voor Seabourne niets te gek. En nee-verkopen doen we niet, eerlijk zijn wel!  
  
Ook bij het versturen van een eenvoudige zending kan je meerdere kanten op. Samen met onze 
klanten de mogelijkheden bespreken, hen tevreden stellen, dat is waar we het voor doen. En voor mij 
is Seabourne al bijna 5 jaar een bedrijf waar ik mezelf mag zijn, waarbij eigen input word 
gewaardeerd.” 
  
Joyce is een fijne en gewaardeerde collega die goed kan luisteren en wil meedenken. Op naar de 
volgende 5 jaar,  Joyce! 
  
 


