Wij zijn altijd op zoek naar een:

Sales Representative (fulltime)
“Mijn dag is geslaagd als ik nieuwe klanten scoor en mijn bestaande klanten heb getriggerd met
nieuwe inzichten over de logistieke stromen van hun eigen bedrijf. Geen dag is hetzelfde: de ene dag
zit ik aan tafel bij de directeur van een internationale kantoorleverancier en sluit ik de week af met een
collegiale borrel, de andere dag toer ik over de weg van prospect naar prospect en spar ik telefonisch
met mijn binnendienstcollega’s. Ik word uitgedaagd en geïnspireerd; dit gecombineerd met een grote
mate van zelfstandigheid en vrijheid maakt dat GLS en deze functie mij op het lijf geschreven zijn.”
Spreekt dit je aan? Ter uitbreiding van ons salesteam (standplaats Utrecht en Zwolle) zijn wij op zoek
naar een Sales Representatives.
Wat ga je doen?
 Je wordt uitgedaagd om new business te genereren en te behouden voor zowel Parcels als
Freight.
 Je bent verantwoordelijk voor het totale salestraject - van het genereren van leads tot en met de
aftersales - binnen een vastgesteld gebied.
 Het verbeteren en verdiepen van bestaande relaties en het daarbij inzetten van alle GLS diensten,
distributiekanalen en producten.
 Het signaleren van kansen en ontwikkelingen in de markt en daar adequaat op inspelen.
 Je bent verantwoordelijk voor je eigen omzet en het bereiken van jaarlijks vastgestelde targets.
 Je verwerkt relevante informatie in het CRM-systeem SuperOffice.
Wat vinden wij belangrijk?

Je bent een HBO’er en bent toe aan een tweede stap in je carrière.

Je bent een volwaardig gesprekspartner voor onze klanten, geïnteresseerd in hun interne
processen om gezamenlijk te komen tot de beste logistieke oplossingen.

Je weet snel het vertrouwen van je gesprekspartner te winnen, hem/haar te overtuigen en op het
juiste moment de deal te sluiten.

Je hebt het vermogen je aan te passen aan verschillende omstandigheden en contacten te
leggen op alle niveaus binnen organisaties.

Je bent in het bezit van het rijbewijs B en bent woonachtig in de regio Utrecht of Zwolle.

Kennis van de transport- of logistieke branche is een pré.
Wat bieden we?
Een uitdagende baan in onze groeiende organisatie. Door onze open en platte organisatiestructuur is
er ruimte voor persoonlijke ontplooiing en ondernemerschap om zo met een eigen stijl de markt te
veroveren. Creativiteit en initiatieven worden dan ook zeer gewaardeerd. Er zijn binnen GLS volop
mogelijkheden voor ambitieuze ’doeltreffers’. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris, goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, een motiverend bonussysteem en een auto van de zaak.
Heb je interesse?
Sollicitaties met uitgebreide motivatie en CV kunnen per e-mail worden gestuurd aan: sollicitatie@glsnetherlands.com. Voor nadere inhoudelijke informatie over deze functie kan telefonisch contact
worden opgenomen met de afdeling P&O op telefoonnummer 088-5503006.
GLS - innovatief, succesvol en dynamisch - Groei samen met ons!
Grenzeloze betrouwbaarheid, maximale snelheid, gegarandeerde zekerheid. Gerealiseerd door
14.000 medewerkers die door heel Europa jaarlijks meer dan 400 miljoen pakketten vervoeren en op
tijd bezorgen. Dát is GLS.
Bekijk ook onze bedrijfsfilm om een indruk te krijgen van onze organisatie en dienstverlening.
Commerciële acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt beslist niet op prijs gesteld.

