
 

 

Zin in iets nieuws, iets anders en dit binnen de maritieme logistieke wereld? Lees zeker verder! 

Wij zijn Manuport Logistics of kortweg MPL, een internationale logistieke topspeler met Headquarters in de 

Antwerpse Haven. We willen steeds de extra mile gaan voor onze klanten en dit realiseren we door onze unieke 

mix van logistieke diensten en gepersonaliseerd advies van onze gedreven MPL’ers. Om mee te zorgen voor onze 

verdere groei zoeken wij een: 

INSIDE SALES SUPPORT  
POSITION 

Ben je een communicatieve persoon en heb je kennis van expeditie. Wil je daarnaast graag werken bij een logistieke 

organisatie die je de nodige verantwoordelijkheden en uitdagingen biedt? Komt goed uit, dan ben jij misschien wel 

de MPL’er die we zoeken! 

Enerzijds zal je als Inside Sales Support instaan voor de administratie en communicatie voor een project van een 

Franse klant. Je bent de tussenpersoon tussen onze klant en agent, als ook andere betrokken partijen. Je hebt 

voornamelijk een coördinerende rol en zorgt voor de orderopvolging. 

Daarnaast zal je ook de nodige allround administratieve ondersteuning geven aan je collega’s van het inside sales 

team. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve input en verwerking van de orders in het toegewezen 

systeem. Je zorgt op deze manier voor een correcte administratie van alle klantendossiers. Hiervoor heb je 

contacten met klanten zowel telefonisch als via mail. Daarnaast geef je je collega’s support voor het bijhouden van 

een offerte- en een centraal tarievenbestand. Bij eventuele problemen zal je dit pro-actief melden aan het team.  

PROFILE 

Als MPL’er ben je in het bezit van minstens een Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt reeds een 

eerste ervaring en dit binnen de maritieme expeditie. Je kent de diverse transportmodi als ook hun technische 

vereisten (Incoterms). Je werkt administratief nauwkeurig en je kan vlot werken met diverse computerprogramma’s.  

Daarnaast kan je je zeer goed uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. Indien je kennis hebt van het Duits 

vormt dit een pluspunt. Je gaat steeds de extra mile voor je klanten en je streeft hiervoor steeds naar het beste 

resultaat. 

OFFER 

MPL is een sterk groeiende organisatie met een dynamisch karakter, waar ondernemerschap en ontwikkeling 
gestimuleerd worden. Uitdagingen gaan we samen aan en dit in een 'BE DIFFERENT – BE MPL’ team. All work and no 
play? Niet bij ons! Naast het internationale kader en een mooie professionele werkomgeving bieden we de 
mogelijkheid om af en toe deel te nemen aan plezierige bedrijfsactiviteiten. Tenslotte krijg je als MPL’er een 
competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen. 

Zin in een uitdagende job als Inside Sales Support en dit bij MPL? Stuur dan zeker een mail met je CV en motivatie 
naar Careers@Manuport-logistics.be 
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