Zit transport in je genen?

Van Opdorp Transportgroep is dé logistieke specialistische dienstverlener. Van Opdorp
Transportgroep groeit en ontwikkelt haar dienstverlening naar haar klanten in een hoog tempo. Wij
investeren in vooruitgang, zijn dynamisch en hebben goed uitgerust materieel. Medio 2019 is ons
volledige cleaning station vernieuwd! Maar het zijn vooral de 120 Van Opdorp medewerkers die elke
dag weer waarmaken wat ze onze klanten beloven. Om commerciële uitdagingen en taken
voortvarend op te blijven pakken zoekt Van Opdorp Transportgroep een

COMMERCIEEL MANAGER

Over de functie
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Je vormt samen met de operationeel manager de spil van de organisatie
Je bent verantwoordelijk voor het gehele commerciële beleid; het uitbouwen en
onderhouden van bestaande en potentiële klanten
Je draagt zorg voor de uitvoering en ontwikkeling van een commercieel beleid op korte en
lange termijn
Je bent samen met het MT verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering en je
rapporteert wekelijks aan de DGA
Je hebt een focus op visieontwikkeling, groeistrategie, het optimaliseren van
bedrijfsprocessen, marktanalyse en het ontwikkelen van nieuwe product- en
marktcombinaties
Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen en verstevigen van de marktpositie van Van
Opdorp Transportgroep
Je bent alert in het signaleren van nieuwe kansen en het starten van nieuwe zaken. Je weet
deze als geen ander te vertalen naar nieuwe product- en marktcombinaties
Verkoop- en marktanalyses voer je uit, je stelt budgetten op en je beheerst de marketing en
verkoopbudgetten
Je zorgt dat er altijd voldoende business is zodat we zo effectief, efficiënt en economisch
mogelijk de chauffeurs en het wagenpark kunnen inzetten

Wat zoeken wij?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau (Bedrijfskunde, Economie, Transport & Logistiek,
Commercieel)
Je hebt kennis van de transportwereld
Relevante werkervaring in een soortgelijke commerciële (leidinggevende) functie
Analytisch en cijfermatig sterk, resultaatgericht
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal, goede kennis van de Franse taal in
woord en geschrift
Strategisch en een netwerker in hart en nieren
Charismatisch, inspirerend en motiverend
Je bent kritisch
Je kunt uitstekend plannen & organiseren

Wat bieden wij?
o
o
o
o
o
o
o
o

Een onbepaalde tijdscontract
Uitstekende salariëring en secundaire voorwaarden
Auto van de zaak
Telefoon
Laptop
13e maand
Een recent vernieuwde werkplek/ kantoorinrichting
Veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling

Solliciteren?
Graag ontvang ik je motivatie en CV uiterlijk 31 oktober 2018; pz@vanopdorp.com.
De procedure ziet er dan als volgt uit:
Stap 1 Binnen 2 weken ontvang je reactie op je sollicitatie
Stap 2 Eerste sollicitatiegesprek (met HR manager en DGA)
Stap 3 Tweede gesprek met DGA
Stap 4 Kennismaking managementteam
Stap 5 Arbeidsvoorwaardelijk gesprek
Stap 6 In dienst!
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Contactpersoon: Tamara Amian. Voor inhoudelijke vragen kun je mij bereiken via +31115-467405.

