
 

Ventrex Logistics  
Ventrex Logistics is een logistiek expediteur gevestigd in de meermaals uitgeroepen 

logistieke hotspot van Nederland: Venlo. Vanuit het kantoor aan de Vasco da Gamaweg 

verzorgen wij verschillende transportoplossingen aan onze klanten. Bij Ventrex Logistics 

werk je in een boeiende en dynamische omgeving. Wij bieden toekomstige werknemers een 

veelzijdige job binnen een groeiende organisatie. Je komt terecht in een informele, prettige 

en open werksfeer, waar het nemen van eigen initiatief erg wordt gewaardeerd. 

 

Commercieel Operationeel Expediteur  

(40 uur)  
Je zorgt voor nieuwe omzet door nieuwe klanten binnen te halen en te netwerken, tevens 

doe je aan relatiebeheer van bestaande klanten. Je stelt doelstellingen op en je haalt alles uit 

de kast om deze doelstellingen te behalen. Naast je commerciële taken ondersteun je de 

expediteurs bij hun dagelijkse werkzaamheden. 

Wat worden je taken:  

Je bent onder andere verantwoordelijk voor een tijdige en juiste uitvoering van de volgende 

taken:  

• Het doorontwikkeling van Ventrex Logistics. 

• Het opzetten van doelstellingen en het bijhouden hiervan. 

• Het aanbrengen van nieuwe business door acquisitie en netwerken. 

• Het bezoeken van (potentiële) klanten. 

• Het beantwoorden van vragen van (potentiële) klanten telefonisch en per e-mail. 

• Het opstellen van offertes en het opvolgen hiervan. 

• Het behandelen van klachten van (potentiële) klanten. 

• Het ondersteunen van de afdeling expeditie zoals het aannemen en uitvoeren van 

transportopdrachten en het uitbesteden van douane- en vervoersdocumenten.  

Verder beschik je over:  

• HBO werk- en denkniveau in commerciële richting of commerciële kennis verkregen 

door werkervaring in de logistiek.  

• Kennis van de expeditie branche is een pré.  

• Een commerciële mindset. 

• Voldoende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en 

geschrift. 

Andere aanvullende vaardigheden:  

• Je bent proactief 

• Je bent klant- en resultaatgericht 

• Je bent flexibel 

• Je bent nauwkeurig 

• Je bent een doorzetter 

• Je kunt in een team werken 

• Je bent een prettige gesprekspartner  

• Je bent vaardig in het werken met geautomatiseerde systemen.  

 
Herken jij jezelf in bovengenoemde beschrijving dan zien wij je gemotiveerde sollicitatiebrief 

met CV tegemoet via e-mail: hr@ventrex.nl  
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