
           

 
 

 FUNCTIEPROFIEL 

 
 Portena Logistiek 

 manager Sales & Business Development 
 
 Ondernemend en visionair 

 
 
Standplaats:  Heerenveen  
 

 
1. ORGANISATIE  
 
Portena Logistiek is een in 1932 opgericht familiebedrijf dat sinds haar start als transporteur 
uitgegroeid is tot een dynamische en veelzijdige logistieke dienstverlener. Portena is inmiddels één 
van de grotere distribiteurs en warehouses in Noord-Nederland. Voor haar klanten verzorgt Portena 
de totale goederenstroombeheersing, voorraadbeheer, op- en overslag, transport en distributie. 
Portena is actief in de Benelux met meer dan 1500 opdrachtgevers in verschillende sectoren zoals food, 
non-food, machineonderdelen en halffabricaten.  
 
Vanuit de hoofdvestiging in Heerenveen faciliteren 250 gedreven medewerkers met gebruik van state-
of-the-art automatiseringsmiddelen de operatie en klanten. De medewerkers van Portena hebben een 
nuchtere en pragmatische aanpak wat onder andere tot een ingenieus en geautomatiseerd logistiek 
proces heeft geleid. Het moderne warehousecomplex heeft een vloeroppervlakte van meer dan 
65.000 m² en een capaciteit van 80.000 palletplaatsen. 
 
Vooruit met Portena 
Continuïteit en vooruitgang kenmerken het bedrijf. Al bijna 90 jaar is Portena een gezonde en 
betrouwbare speler die blijft anticiperen op de behoeftes van klanten en ontwikkelingen in de markt.  
Door koersvast te blijven en geen concessies te doen op risicomanagement waarborgt Portena de 
continuïteit voor haar eigen organisatie én die van klanten. Portena is continu in beweging, kijkt naar 
wat beter kan en gaat daarbij verder dan alleen goederen van A naar B verplaatsen. Dat is wat het 
team van Portena dagelijks drijft: vooruit met Portena! 
 
Naar de website: https://portena.nl 
 
 
  



           

 
 

 
Plaats in de organisatie 
De manager Sales & Business Development heeft een directe lijn met de algemeen directeur en maakt 
onderdeel uit van het managementteam van Portena. Het managementteam bestaat daarnaast uit de 
algemeen directeur Operations, Finance, Business Support, Human Resources, Kwaliteit en Veiligheid 
en ICT. Binnen het team is veel aandacht voor ontwikkeling en groepsdynamiek. Het optimaal 
samenwerken en elkaar versterken en prikkelen is een belangrijk onderdeel van het succes van 
Portena.  De manager Sales & Business Development is een sparringpartner van de algemeen directeur 
en het managementteam op het gebied van commercie en ontwikkelingen in de markt. De manager 
Sales & Business Development geeft leiding aan het salesteam dat bestaat uit accountmanagers (2 ft.)  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
U bent verantwoordelijk voor de vertaling van de ambities van Portena naar een commerciële strategie 
en realisering hiervan. Door dicht op de ontwikkelingen en de behoeftes van de markt te zitten, maar 
ook verder te denken dan de huidige oplossingen, stelt u Portena, het team, haar klanten en partners 
in staat om te groeien.  
 
Als manager Sales & Business Development bent u nauw betrokken bij de strategievorming van de 
organisatie maar ook bij dagelijkse salesactiviteiten. In deze functie komen langetermijnvisie en de 
dynamiek van de dagelijkse business samen.  
 
 
3.  TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Verantwoordelijk voor het behouden en uitbouwen van de toonaangevende positie van Portena. 

 Drijvende kracht in het managementteam op het gebied van commerciële strategie en business 

development.  

 Vertalen van marktontwikkelingen naar concrete uitvoering van commerciële plannen. 

 Verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het salesteam dat zich richt op zowel 

bestaande als nieuwe klanten. 

 Vertegenwoordiging van Portena Logistiek bij klanten, toekomstige klanten en partners.  

 Het verder professionaliseren en structureren van de commerciële activiteiten. 
 Proactieve en verbindende rol richting de gehele organisatie en met nadruk op operations. 
 
 
  



           

 
 

 
4. PROFIEL 
 
Portena zoekt een collega die op commercieel gebied de kar kan gaan trekken en de propositie en 
marktbewerking van Portena naar een hoger niveau kan brengen. Een ruimdenkende, ondernemende 
kandidaat met visie die het grotere belang van Portena goed voor zich heeft. Iemand die business 
development en salesstrategie kan opzetten en de processen van sales kan professionaliseren. Een 
kandidaat die het salesteam op coachende wijze in deze ontwikkeling mee krijgt en een goede 
connectie met de operatie heeft. Iemand die betrouwbaar en integer is en niet voor de korte slagen 
gaat maar aan de lange termijn denkt.  
 
In verband met de ambitie om meer diversiteit in te brengen worden vrouwelijke kandidaten en 
kandidaten met een multiculturele achtergrond specifiek aangemoedigd om te reageren.  
 

 Afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo/wo- niveau. 

 Ruime ervaring in een commerciële, strategische en leidinggevende functie. 

 Indirecte of directe ervaring met de business van Portena is een pré. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Ondernemend, klantgericht. 

 Teamspeler, betrokken. 

 Strategisch, procesmatig, innovatief. 

 Authentiek, reflectief, verbindend. 

 

 
6. PORTENA BIEDT U 
 
Portena is een vernieuwende, ambitieuze en betrouwbare werkgever in Noord-Nederland. De functie 
biedt ruimte voor ondernemerschap en groei. Het betreft een functie, met goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring 
die iemand meebrengt. Een leaseauto maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden.  
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Eleanor Tillema 
06-13892306 


