
 
 
Hamann International Logistics is een ambitieuze Belgische organisatie die wegvervoer-, lucht- , 
zeevracht en  logistieke activiteiten organiseert en uitvoert voor toonaangevende internationale 
bedrijven uit verschillende sectoren. Met 170 enthousiaste en ervaren medewerkers, een duidelijke 
visie en strategie & een sterke focus op klanten en oplossingen slagen we erin te groeien en onze 
dienstverlening verder af te stemmen op de wensen van onze klanten. Meer info vind je op onze 
website www.hamann.be. 

Momenteel zijn we op zoek naar een ervaren  (m/v): 

Sales Assistant 
Als sidekick van onze Regional Sales Managers 

 
 
Functie 

 
Als administratieve rechterhand van onze Regional Sales Managers werk je nauw samen met onze 
commerciële medewerkers  en beantwoord je –via mail en telefoon- vragen en prijsaanvragen van 
klanten.  Commerciële afspraken met klanten, die jij administratief voorbereidt, worden door jou als 
aanspreekpartner intern | extern gecommuniceerd en geregistreerd in het CRM-pakket. Je berekent 
eveneens kostprijzen. Meer complexe (prijs)aanvragen van prospecten en klanten neem je op met 
onze operationele medewerkers, waardoor klanten snel competitieve tarieven op een professionele 
manier ontvangen. Je centraliseert resultaten van ondernomen commerciële acties en zorgt voor een 
correcte input van gegevens in het CRM-pakket.  
Je bereidt klantenbezoeken voor (door bijv. informatie op te vragen mbt. betalingen, operationele 
overzichten bij collega’s en het samenstellen van rapporten (op basis van systeemdata)).  
 
Verder werk je actief mee aan het uitbreiden van ons klantenbestand via (tele)prospectie. Via een 
gericht telefoongesprek analyseer je de eventuele behoeftes van prospecten, stel je oplossingen voor 
of plan je een afspraak voor een externe salescollega in.  
In deze functie rapporteer je aan de Sales Office Manager.   
 
  
Profiel 
 

 Als Bachelor heb je reeds een eerste salesgerichte en administratieve ervaring opgedaan, 
ondersteund door jouw inzet en motivatie;  

 Je combineert analytische vaardigheden, klantgerichtheid, stressbestendigheid, 
leergierigheid en flexibiliteit met zin voor initiatief en het nauwkeurig & efficiënt kunnen 
werken met cijfers;  

 Je kan zowel zelfstandig als in team werken op een proactieve & no-nonsense manier; 
 Je communiceert vlot in de beide landstalen (NL/FR) en bezit een goede werkkennis E/D; 
 Je bent sterk onderlegd in het gebruik van de gangbare MS Office programma’s (ook MS 

Excel).  
 

 
 
 
 

http://www.hamann.be/


 
 
 
Aanbod  
 
Hamann International Logistics biedt een uitdagende en cruciale functie in een dynamisch en sterk 
groeiend logistiek bedrijf met duidelijke ambities. Je krijgt de ruimte en het vertrouwen om deze 
functie zelfstandig op te nemen, je verder te ontplooien en in team te werken. Je kan rekenen op een 
marktconform salarispakket met extra legale voordelen. Tenslotte word je professioneel ondersteund 
door collega’s en de organisatiemiddelen die toelaten op een aangename manier succesvol te 
worden/zijn.  
De vlotte bereikbaarheid (gelegen aan afrit Wetteren - E40) van Hamann is een absolute troef! 
  
 
 
Solliciteren 

Hamann International Logistics nv 
T.a.v. Katrien Librecht 
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3 
B - 9230 Wetteren 
E-mail: k.librecht@hamann.be 


