Vacature Sales Manager
Omega Logistics te Houten en Formule 1 Sneltransport te Eindhoven zijn
gezamenlijk op zoek naar een sales manager. Beide logistieke bedrijven zijn aan
elkaar gelieerd en zien volop kansen in markten waarin ze zich momenteel nog
niet, of beperkt bevinden. De standplaats zal zowel Eindhoven als Houten zijn.
OrganisatiesOmega Logistics is een snel groeiend logistiek bedrijf dat zich richt op
logistiek in de breedste zin van het woord. Wij bieden onze klanten o.a. logistieke
consultancy, warehousing, (inter)nationale lijndiensten, fijndistributie, overnight- en
innightdiensten aan. Formule 1 Sneltransport is sinds jaar en dag een zeer solide
en betrouwbare partner voor veel grote dienstverleners. Het is onze ambitie om
verder uit te groeien tot volwaardige logistieke partners met een landelijk dekkend
netwerk op het gebied van vervoer en opslag.
Functie omschrijvingVoor deze functie zijn wij op zoek naar een ervaren manager
met veel kennis van de logistieke branche. Je hebt affiniteit met fijndistributie.
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de verschillende bestaande
klanten van beide organisaties, voor new business en acquisitie. Uiteraard ben je
commercieel ingesteld en wil je het uiterste halen uit de klanten binnen je portfolio.
Je begeleidt de implementatie van nieuwe klanten en gaat het beheer van deze
klanten doen.
Je werkt nauw samen met de operationele afdelingen van beide bedrijven. Verder
schrijf je in op tenders en kom je met voorstellen voor nieuwe vormen van
dienstverlening die binnen de structuur van beide bedrijven past. Je bent continu
klantgericht en hebt een duidelijke kwaliteitsfocus, waarbij je uiteraard de te
behalen marge niet uit het oog verliest. Door veel deskundigheid, ervaring,
commercieel instinct en doorzettingsvermogen zorg jij voor langdurige klantrelaties.
Kansen zien, snel schakelen en doorzetten zijn belangrijk als basis voor deze
boeiende functie.
Functie eisenJe hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en je hebt up to date
kennis, opleiding en ervaring binnen de logistieke branche. Je hebt minimaal 5 jaar
werkervaring binnen een soortgelijke functie. Ook sta je stevig in je schoenen en
kun je goed met klanten omgaan. Communicatieve vaardigheden beheers je
uitstekend.Verder beschik je minimaal over de volgende competenties:
• Ambitieus, flexibel, betrokken en creatief• Proactief, energiek, ondernemerschap
en klantgericht• Innovatief, analytisch en doorzettingsvermogen
Arbeidsvoorwaarden We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie met
uitstekende secundaire voorwaarden, waaronder een tantièmeregeling en auto van
de zaak.
Ben jij een klantgericht en ambitieus ingesteld type die goed kan luisteren en
analyseren wat de klant écht wil? Beschik je over een logistiek commerciële
achtergrond? Neem dan contact op via het contactformulier.

