
                                                 

Kent u onze collega’s van de Customer Service Eindhoven?      
We stellen ze graag even aan u voor. 

De afdeling Customer Service in Eindhoven bestaat uit 11 personen. Dit team staat voor het ontzorgen van onze 
klanten. Vanuit een persoonlijke benadering zorgen zij ervoor dat de zendingen goed aankomen en zetten alles op alles 
om dat zo goed mogelijk te regelen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en hebben nauw contact met de operationele- en 

verkoopafdelingen. Kortom, Customer Service is de schakel tussen onze klanten, partners in binnen- en buitenland, 
ontvangers en andere afdelingen binnen Seabourne Group. 

Wie zijn de mensen achter onze Customer Service? We kunnen wel stellen dat Customer Service Eindhoven een actieve 
energieke club bij elkaar is! Zij kunnen goed met elkaar samenwerken waardoor er een leuke werksfeer is. Het is een fijn 

team, die volgens eigen zeggen bij alles betrokken is wat Seabourne aangaat. Deze sfeer wordt dan ook positief 
opgemerkt bij onze klanten! 

Allemaal houden ze van de uitdagingen die het dagelijks werk met zich meebrengt. Zij weten vooraf nooit wat een dag 
brengt, maar met het team zorgen ze ervoor om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Een enkeling werkt er pas 

kort, maar de meeste werken er al meer dan 10 jaar. Dat zegt veel over het werk, de sfeer en de betrokkenheid van het 
team! De nationaliteiten binnen het team zijn divers, zo zijn er collega’s afkomstig uit Latijns Amerika, Wit Rusland, 

Nederland, België en Roemenië. Wat ze overall met elkaar gemeen hebben is dat het echte Brabanders zijn. Ze houden 
van gezelligheid, lekker eten en drinken, met elkaar of met vrienden en familie. 

  
           Nieuwsgierig naar onze collega’s? 

 
Werken bij CS ten tijde van Corona. In deze tijd is alles anders. De zendingen binnen Europa zijn sterk afgenomen en  
het aantal binnenlandse zendingen is juist toegenomen. Vanwege de onzekere situatie wereldwijd hebben de klanten 
ook steeds meer vragen. Dat is volstrekt logisch gezien de verschillen in maatregelen en lock-downs die per land zijn 

ingesteld. Inmiddels zien we gelukkig alweer een kleine stijging in het aantal Europese zendingen. 

Ook op kantoor is alles anders op het moment. Zo hebben, de eerste 6 weken, enkel supervisor Keshia en collega 
Priscilla samen op kantoor gewerkt en Kim enkele dagen per week. De rest van het Customer Service team heeft, vanuit 

Seabourne, laptops en zelfs vaste PC’s thuis ontvangen, zodat zij vanuit huis kunnen werken. In het begin was dat 
behoorlijk hectisch en wennen, maar iedereen heeft inmiddels zijn draai gevonden. ‘Het team heeft keihard zijn best 

gedaan om ondanks de omstandigheden nog steeds super service te verlenen aan onze klanten’, aldus Keshia. Ze 
missen elkaar wel in deze tijd, ook al hebben ze contact met elkaar via e-mail en telefoon. Nog even volhouden team CS! 

Customer service: het contact tussen klant, partner, ontvanger en verzender. Ze staan voor u klaar. 

Note: Uiteraard houdt Seabourne zich op kantoor aan de maatregelen van het RIVM en zitten zij in een aangepaste opstelling aan 
bureaus met ruime afstand tussen elkaar. Ook zijn er routes door het gebouw en heeft eenieder zijn eigen lunch mee. Gelukkig is het 
kantoor daar groot genoeg voor. Naast een beperkt aantal mensen van de Customer Service is onze planner aanwezig en sinds kort 

ook een enkeling van de afdeling Operations. Verder werkt vrijwel iedereen vanuit huis. Uiteraard zijn ook onze collega’s die  de 
pakketten ’s avonds verwerken fysiek aanwezig, natuurlijk met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen! 
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