
 

 

Vacature Outside Sales Medewerker m/v 

 
Voor onze vestiging in Vlaardingen zijn wij op zoek naar een buitendienst medewerker m/v. 
iContainers Netherlands B.v. is specialist in het verzenden van goederen over zee, door de lucht en over de 
weg. 
 
Functieomschrijving: 
Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor alle salesactiviteiten rondom het binnenhalen van nieuwe 
business en uitbreiden van bestaande business. Bestaande relaties worden door jou beheert 
 
Jouw verantwoordelijkheden: 
▪ Verkennen van de markt op het gebied van import en exportactiviteiten en het signaleren van trends en commerciële 

kansen voor iContainers.  

▪ Bezoeken van beurzen en het proactief uitvoeren andere salesactiviteiten die als doel hebben om nieuwe contacten 

aan te gaan.  

▪ Overtuigen van de klant om gebruik te maken van de producten en dienstverlening van iContainers, door ze te 

voorzien van passend advies en een overtuigende presentatie van de diensten.  

▪ Proactief onderhouden van contacten met bestaande relaties en het administratief beheren van relaties in 

Salesforce.  

▪ Zijn van een aanspreekpunt en/of klankbord voor de Operationeel Medewerker Import en Operationeel Medewerker 

Export. 

▪ Opstellen en versturen van offertes aan de hand van actuele in- en verkoopcijfers en het tijdig opvolgen hiervan. 

▪ Onderhandelen met de (potentiële) klant binnen de gestelde kaders. 

▪ Ervoor zorgen dat jou product- en vakkennis up-to-date is, bijvoorbeeld door het lezen van vakbladen en het nieuws.  

▪ Verrichten van eventuele andere voorkomende saleswerkzaamheden. 

Wat vragen wij: 
▪ Hbo werk- en denkniveau. 

▪ Aantoonbare werkervaring in vergelijkbare salesfunctie. 

▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in Woord & geschrift, Duits is een pré. 

▪ Ervaring met- en kennis van Microsoft Office en Salesforce. 

Wat bieden wij: 
✓ Een goed basissalaris, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
✓ Verder bieden wij 25 vakantiedagen en 3 ATV dagen. 
✓ Auto van de zaak. 
✓ Telefoon & laptop. 
✓ Voldoende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. 
✓ Een klein team waar gedrevenheid en plezier in het werk voorop staat. 

 
Enthousiast geworden in deze leuke en uitdagende functie en voldoe je aan het profiel, stuur dan je cv met 
begeleidende motivatie naar het volgende emailadres: Frank.vandenberg@icontainers.com 
 
 

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
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