
Wat wij vragen:
•  MBO+/HBO denkniveau bij voorkeur in een 

commerciële richting
•  Klantgerichte instelling en flexibel
•  Je hebt affiniteit met logistiek en bent  

ondernemend
•  Je hebt goede sociale en communicatieve 

vaardigheden en bent in staat te overtuigen
•  Je bent gedreven en in staat anderen te 

enthousiasmeren
•  Je beheerst over mondelinge- en schriftelijke  

kennis van de Nederlandse en Engelse taal, 
kennis van andere talen (Duits/Frans) is 
wenselijk

Wat wij bieden:
De sollicitatie (bij voorkeur per e-mail) kan 
bericht worden aan: 

Marlog Car Handling BV
Attn. Dhr. Robin van den Berg 
Sales Manager robin@mchnl.com
Smoorstraat 24, 4705 AA Roosendaal  
e-mail: robin@mchnl.com

Check voor een impressie:  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=h598FUStMVk&t=1s

Grijp nu je kans! Droombaan Sales Representative bij Marlog Car Handling. 
 
Marlog Car Handling is een internationaal opererend bedrijf gespecialiseerd in het wereldwijd transporteren en verschepen van 
auto’s, motoren en boten. Marlog Car Handling is het enige bedrijf in haar soort, in héél Nederland!  
Wil jij werkzaam zijn in een “wekelijks veranderend auto museum”?  

SALES REPRESENTATIVE (Binnendienst) 
Je maakt deel uit van het salesteam van Marlog en bent het eerste aanspreekpunt van de klant.  
 
 
 
Functie‐omschrijving: 
• De  verkoop  van onze diensten bij nieuwe en   bestaande 

klanten 
• Het  opzetten,  bewerken  en  onderhouden  van  een  

competent netwerk 
• Administratie ondersteuning  
• Het  opbouwen  van  partnerships  en  het  sluiten    van 

overeenkomsten 
• Signaleren  en  analyseren  van  marktontwikkelingen  • 

Verrichten  van  alle  voorkomende  administratieve  
handelingen 

 
 
 
 
Wat wij vragen: 
• MBO+/HBO denkniveau bij  voorkeur  in een  commerciële 

richting 
• Klantgerichte instelling en flexibel 
• Je hebt affiniteit met  logistiek en bent ondernemend • Je 

hebt goede sociale en communicatieve vaardig‐  heden en 
bent in staat te overtuigen 

• Je bent gedreven en in staat anderen te enthousiasmeren 
• Je  beheerst  over mondelinge‐  en  schriftelijke  kennis  van 

de Nederlandse en Engelse taal, kennis   van andere talen 
(Duits/Frans) is wenselijk  

Wat wij bieden: 

Marlog  Car  Handling  biedt  deze  persoon  een  leuke  en 
enerverende fulltime baan in een prettige werkomgeving met 
enthousiaste collega’s.   
• Unieke baan in een nichemarkt 
• Een veelzijdige en uitdagende baan binnen de 
   Internationale logistieke dienstverlening 
• Net salaris 
• Reiskostenvergoeding 
• Prima werksfeer 
• Een informele en open bedrijfscultuur 
• Mogelijkheid  om  jezelf  te  ontwikkelen  en  door  te  

  groeien 

 
 
De  sollicitatie  (bij  voorkeur  per  e‐mail)  kan  bericht worden 
aan: Marlog Car Handling BV 
Attn. Dhr. Robin van den Berg 
Sales Manager  robin@mchnl.com 
Smoorstraat 24 4705 AA Roosendaal e‐mail : 
robin@mchnl.com check voor een impressie : 
https://www.youtube.com/watch?v=h598FUStMVk&t=1s 

B.V. 

Grijp nu je kans! Droombaan Sales Representative bij Marlog Car Handling.

Marlog Car Handling is een internationaal opererend bedrijf gespecialiseerd in het wereldwijd 
transporteren en verschepen van auto’s, motoren en boten. Marlog Car Handling is het enige bedrijf  
in haar soort, in héél Nederland! Wil jij werkzaam zijn in een “wekelijks veranderend auto museum”? 

SALES REPRESENTATIVE (Binnendienst)
Je maakt deel uit van het salesteam van Marlog en bent het eerste aanspreekpunt van de klant. 
 
Functie-omschrijving:
•  De verkoop van onze diensten bij nieuwe  

en  bestaande klanten
•  Het opzetten, bewerken en onderhouden 

van een  competent netwerk
•  Administratie ondersteuning 
•  Het opbouwen van partnerships en het 

sluiten  van overeenkomsten
•  Signaleren en analyseren van  

marktontwikkelingen
•  Verrichten van alle voorkomende  

administratieve handelingen

Marlog Car Handling biedt deze persoon een  
leuke, enerverende fulltime baan in een prettige  
werkomgeving met enthousiaste collega’s.  
•  Unieke baan in een nichemarkt
•  Een veelzijdige en uitdagende baan binnen 

de Internationale logistieke dienstverlening
• Net salaris
• Reiskostenvergoeding
• Prima werksfeer
• Een informele en open bedrijfscultuur
•  Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en 

door te  groeien


