
 

 

 
Lead Agent Vlaanderen 

  
Wil jij bijdragen aan het snelst groeiende, meest duurzame en groene logistieke netwerk van Europa 
en meewerken aan de uitrol in Vlaanderen? Krijg jij energie van het overtuigen van potentiële klanten 
en het onderhouden van bestaande klantenrelaties? Wil jij met een jong en bruisend team de stip op 
de horizon zetten, nieuwe successen vieren en de service naar het volgende level brengen? Dan is 
deze functie echt iets voor jou! 
  
Over ons 
Wij zijn Homerr, de scale-up die de wereld van logistiek flink aan het opschudden is. Door onze 
slimme én duurzame oplossingen, maken we de groeiende markt van online aankopen echt future-
proof. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van busjes die toch al onderweg zijn, 
waarmee we direct tot 79% CO2 uitstoot besparen.  
  
Dit concept slaat aan en we groeien dan ook ontzettend hard. Ook zorgt onze innovatieve IT afdeling 
er bijvoorbeeld nog eens voor dat het voor de consumenten veel makkelijker, sneller en inzichtelijker 
is. Met een team van ambitieuze enthousiastelingen die gepassioneerd zijn over duurzaamheid en 
optimalisatie, maken we de logistieke sector elke dag een stukje groener. Iedere dag weer worden we 
een stukje beter en vieren we nieuwe mijlpalen. 
  
De functie 
 
Als Lead Agent ben je de telefonische vertegenwoordiger van Homerr en met jouw sales skills en 
empathisch vermogen lever je een cruciale bijdrage aan de groei van ons Homerr netwerk. Omdat wij 
een gigantische groei doormaken is het van belang dat ons netwerk evenredig meegroeit. In deze 
functie benader je nieuwe ondernemers, leg je hen het proces uit van A tot Z en zal je ze hierna ook 
binnenhalen. Je zorgt ervoor dat alle postcodegebieden een 100% dekkingsgraad hebben, zodat we 
kunnen bijdragen aan een schonere wereld en een socialere buurt.  
 
De verantwoordelijkheden: 
● Je hebt ervaring met het opvolgen van zowel warme als koude acquisitie. 
● Je analyseert locaties of deze aangesloten kunnen worden aan het Homerr netwerk. 
● Je belt de Homerr’s die zich aanmelden om de procedure door te lopen en te koppelen. 
● Je maakt afspraken met de punten die gekoppeld worden om een training in te plannen. 
● Je ondersteunt het onboarding team waar nodig.  
 
Wie zoeken wij? 
● Je bent echt enthousiast over duurzaamheid en weet dit enthousiasme ook over te dragen. 
● Je denkt pro-actief mee en wil resultaten zien. 
● Je bent leergierig, ambitieus en een teamspeler. 
● Je hebt toegang tot een laptop  
 
Wat bieden wij? 

● Naast een goed uurloon krijg je per aangesloten punt een mooie bonus en is er ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling en groei; 

● Werken voor een ondernemende, ambitieuze en duurzame scale-up; 
● Veel vrijheid en flexibiliteit 

  
Word jij onze nieuwe collega? 
Stuur dan een mailtje naar thomas@homerr.com met je CV en motivatie. Mocht je eerst meer 
informatie willen, bel dan even naar +32498 49 39 13, dan nemen we contact met je op! 


