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Commercieel Logistiek Medewerker 
(fulltime) 

 
 
Ben je communicatief vaardig en sta je graag klanten te woord? Heb je ambitie om bij een 
internationaal georiënteerde organisatie te werken? Dan is dit een mooie kans voor jou en komen wij 
graag met jou in contact! 
 
 

Functieomschrijving 
Als commercieel logistiek binnendienst medewerker werk je op de backoffice en onderhoud je 
contact met klanten, logistieke dienstverleners en diverse opdrachtgevers. In deze zeer afwisselende 
en uitdagende baan is iedere dag anders. Je fungeert als schakel tussen de verschillende afdelingen 
en bent verantwoordelijk voor de lopende commerciële handel alsmede voor de organisatie en 
coördinatie van binnenkomende- en uitgaande transporten.   
 
Je taken zijn onder andere: 
- Verwerken en opvolgen van binnengekomen verkooporders in het systeem; 
- Opvolgen van lopende sales trajecten waarbij je de samenwerking met productie planning en 

inkoop opzoekt. 
- Het behandelen van vragen en klachten van zowel nieuwe als bestaande klanten per e-mail en 

telefoon; 
- Contact onderhouden met sales support over de tarieven; 
- Schakelen met en het onderhouden van externe contacten: transporteurs, distributeurs en 

leveranciers uit binnen- en buitenland; 
- Het organiseren van het transport voor levering aan klanten en eigen magazijnen; 
- Het begeleiden en organiseren van het gehele proces van inkoop tot en met de levering aan de 

klant; 
- Het inkopen van ad-hoc vrachtruimte en uitzetten van transport tenders; 
- Bewaken van de levertijden en het informeren van klanten en transporteurs bij eventuele 

vertragingen en wijzigingen; 
- Het (mede) opzetten van een juist voorraadbeheer. 

 
 
Functie-eisen 
- Minimaal een MBO+ diploma in logistieke richting; 
- Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pré); 
- Ervaring met Word, Excel en meest gangbare CRM-systemen (Exact is een pré); 
- In bezit van Rijbewijs-B. 
- Uitstekende communicatieve vaardigheden. 
Voor deze afwisselende baan in een energieke dynamische omgeving beschik je over een aanstekelijk 
enthousiasme, ben je hands-on en flexibel. Je bent een echte teamplayer, weet goed overzicht te 
bewaren, bent oplossingsgericht en georganiseerd, je bent een zelfstarter en in staat om onder druk 
te kunnen werken. 
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Organisatie 
HEC-Holland is een gespecialiseerde distributeur van grondstoffen en halffabricaten voor de 
productie van zgn. on- en offshore backbone kabelsystemen voornamelijk binnen Europa. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Arnhem en heeft daarnaast een kantoor in Shanghai, 
China en een partner kantoor in Seoul, Zuid-Korea. Verder heeft het bedrijf een eigen 
productie/distributie centrum gevestigd in Goch, Duitsland alsmede 3 distributiecentra in Nederland, 
Finland en Zweden. Er heerst een open en ondernemende cultuur waarbij de medewerkers 
uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen om zo succesvol te kunnen zijn voor zichzelf en 
de organisatie. Je komt te werken in een enthousiast, ambitieus en energiek team. 
 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Bij deze fulltime functie hoort uiteraard een passend salaris dat afhankelijk is van je opleiding en 
ervaring. Verder is er volop ruimte voor training, persoonlijke ontwikkeling en groei.  
 
 

Sollicitatieprocedure 
De werving en selectie voor deze vacature is exclusief uitgezet bij Recruiters aan de Rijn. Om te 
reageren of voor vragen, kun je contact opnemen met Yvette Sanders- van der Leeuw, Tel: 06-
50612289, mail: yvette@recruitersaanderijn.nl 
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