
 

 
 
 

Medewerker Inside Sales, Nieuw-Vennep(FT)   
    
De Inside Sales medewerker die wij zoeken is een belangrijke schakel in de communicatie tussen de 
klant en onze interne afdelingen. Ben jij goed in relatiebeheer én kun jij klantbehoefte signaleren? Ja? 
Dan is deze functie echt iets voor jou! 
 

Dit ga je doen: 
Als medewerker Inside Sales draag jij bij aan het commerciële beleid van de organisatie en voert dit 

consequent uit. Jij onderhoudt samen met de accountmanager onze klantrelaties en weet ook nieuwe 

relaties aan te trekken. Jij bent de steun en toeverlaat voor jouw collega’s. Samen met onze buitendienst 

weet jij de klant zo perfect te bedienen. Ook ben jij een belangrijke schakel in de communicatie tussen de 

klant enerzijds en de interne afdelingen anderzijds. Jij voert immers de telefonische gesprekken, denkt  

continue mee en signaleert klantbehoeften. Je komt te werken in een jong, dynamisch en snelgroeiend 

team op onze vestiging in Nieuw-Vennep.   

 

Wat verwachten wij van jou? 
Dat je goed bent in luisteren en in het onderhouden van contacten met relaties, klanten en prospects. 
Ook maak jij de afspraken voor de buitendienst. Uiteraard verwachten wij dat je accuraat bent in de 
benodigde administratieve en commerciële werkzaamheden. Van nature wil jij de klant zo goed mogelijk 
bedienen en volg je graag acties op.  
 

Dit ben jij:  
Je bent klantgericht, enthousiast, accuraat en stressbestendig. Kortom je houdt van een uitdaging. Je bent 
communicatief zeer sterk. De administratie van jouw acties en afspraken verwerk je nauwkeurig in ons 
CRM systeem en ben je in staat om zelfstandig offertes op te stellen. Het ondersteunen van jouw 
collega’s in de buitendienst doe je graag. Bij voorkeur heb je een MBO of HBO diploma. We vragen goede 
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de Duitse taal is een 
pre. 

 
Wat mag je van ons verwachten? 
Bij Seabourne houden wij van een uitdaging, jouw werk kent veel afwisseling. Wij verwelkomen graag 

jonge mensen binnen ons team waarin teamspirit en ontwikkeling centraal staat. Natuurlijk sta je er niet 

alleen voor, je kunt rekenen op een goede teamspirit en support vanuit je collega's en leidinggevende. 

 

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