Huktra nv is een groeiend tankcontainer transportbedrijf
met hoofdzetel in Zeebrugge en kantoren in
Groot-Brittannië, Spanje en Italië.
Onze hoofdactiviteit :
intermodaal vervoer van chemicals & edibles.
ALGEMEEN
Wij vormen een dynamisch team en werken in een sterk geautomatiseerde omgeving. Het is onze ambitie meer
klanten te verwerven verspreid over gans Europa. Daarvoor bieden wij een onberispelijke service aan, gesteund
op een degelijke organisatie in diverse geografische punten, en begeleid door een stipte klantendienst.
Onze sales afdeling is verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten, van actief zoeken naar nieuwe
klanten tot het berekenen en onderhandelen van prijsniveau's. Ook het aannemen, verwerken en commerciëel
opvolgen van de orderboekingen valt onder uw verantwoordelijkheid. De Sales afdeling behandelt ook nog
alle vragen, contacten en eventuele klachten van onze klanten.

SALES MANAGER
UW FUNCTIE
U werkt binnen een internationaal Sales team, waar U mee verantwoordelijk bent voor alle commerciële
activiteiten van het bedrijf. Afhankelijk van uw ervaring krijgt U ofwel een gedreven sales opleiding, ofwel de
onmiddellijke verantwoordelijkheid voor een regio, klanten- of productgroep. U werkt intensief samen met uw
team en overlegt voortdurend met de andere afdelingen zoals Customer Service, Operations, Marketing...

UW PROFIEL
U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en U werkt graag in teamverband. Ondernemingszin,
een sterke motivatie en zin voor initiatief zijn kwaliteiten die U typeren. Commerciële ervaring in de
transportsector is een vereiste.
Gezien het internationaal karakter van uw job bent U vlot meertalig, waarbij Engels en Nederlands uw sterkste
talen zijn. Management kwaliteiten en specifieke ervaring in de tank container sector zijn pluspunten maar
geen vereisten.
U woont op haalbare afstand van Zeebrugge, en reizen vormt voor U vanzelfsprekend geen probleem.

WIJ BIEDEN
Binnen Huktra vindt U een uitdagende job in een internationale, dynamische en motiverende werkomgeving.
Wij bieden U een gerichte on-the-job training en uitgebreide mogelijkheden voor verdere ontplooiing. U
ontvangt een aantrekkelijke vergoeding afgestemd op de markt, uw vaardigheden en uw ervaring.

Hoe solliciteren ?
Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar
HUKTRA NV
t.a.v. Krista Dewulf
Transportzone - Koggenstraat 12 - 8380 Zeebrugge
jobs@huktra.com
Discretie verzekerd.

Meer info over HUKTRA nv en deze jobs vindt u op

www.huktra.com

