
 
 

Import Business Development 
 
 
Doel van de functie 
 
Coördineren, opvolgen, ontwikkelen en onderhouden van de Import Sales activiteiten 
 
Als Outside Sales ben je minstens 60% van je tijd op de baan om klanten en prospects te ontmoeten 
De voornaamste activiteit van de business development zal besteed worden aan het vergroten van 
het marktaandeel bij bestaande klanten en de acquisitie van nieuwe klanten 
 
 
Jouw rol 
 
Wekelijkse bezoekplanning opmaken aan de hand van markt identificatie en overleg met de Import 
Sales Manager 
 
Actief klanten bezoeken met als doel het marktaandeel vergroten en nieuwe klanten te verwerven 
Identificatie van de markt a.d.h.v.  

 bezoeken van klanten en prospects 

 sales leads van overzeese agenten 

 nieuwe vrachtaanvragen 

 statistieken 

 kranten, advertenties, … 
 
Registratie van de marktinformatie in CRM 
Budgetten maken in samenwerking met Import Sales Manager 
Maandelijks sales rapporten opstellen 

 markt situatie 

 prestaties aan de hand van de statistieken – vergelijking budget 

 belangrijke trafieken 

 verwachtingen 
 
Networking : commerciële activiteiten bijwonen en actief het netwerk uitbreiden 
Begeleiden van de Inside sales en Junior sales bij hun klantenbezoeken 
Trouble shooting / geschillen oplossen 
Pro actief & constructief de performance opvolgen en bespreken met Inside Sales  
 
 
Onze verwachtingen 
 
Je bent in het bezit van een economisch gerichte Bachelor/Master – optie logistiek, maritiem. 
Algemene kennis van de maritieme sector én operationele / commerciële ervaring als inside of outside 
sales is een vereiste. Op de hoogte zijn van de reglementering en actuele wijzigingen in het vakgebied 
en deze ook opvolgen. 
 

 Je kan de nodige initiatieven nemen maar weet tegelijkertijd de juiste prioriteiten te stellen 

 Je bent resultaat- en klantgericht in jouw aanpak 

 Je beschikt over sterke aanpassings- en probleemoplossende vaardigheden 

 Je werkt mee aan een actieve communicatie en toont een sterke teamgeest 
 
 
Wat wij te bieden hebben 
 
Bij CMA CGM geniet je van een competitief brutoloon, maaltijdcheques van € 7,00 en een groeps- en 
hospitalisatieverzekering. 
 



 
 
Via onze eigen Digital Academy profiteren we van een permanente vorming en training. Ter 
ondersteuning van jouw verdere nationale of internationale carrière binnen CMA CGM Group. 
 
Gelegen aan station/halte Luchtbal zijn we zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, zowel trein, 
bus of tram. Openbaar vervoer abonnementen worden bovendien door CMA CGM volledig 
terugbetaald. 
De mogelijkheid om aan fietsleasing te doen en/of een fietsvergoeding vervolledigen ons 
mobiliteitsplaatje. 
 
We genieten tevens van verschillende extra verlofdagen, 6 ADV-dagen en 4 sectordagen (enkele na 1 
jaar dienst). 
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