
 
Cargo Office Employee 

 
Locatie Schiphol (Oude Meer) 
 
Welkom bij het Logistieke Cargo Office team van BBV! 
Hopelijk word jij onze nieuwe collega die, samen met ons, dagelijks zorgt voor een perfect lopende 
operatie op de logistiek afdeling. 
 Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waar jouw kennis en ervaring op luchtvracht gebied 

enorm gewaardeerd worden?  
 Vind je het belangrijk om met collega’s te werken die servicegericht en collegiaal zijn?  
 Ben je ambitieus en wil je doorgroeien binnen onze organisatie? Lees dan gauw verder!   
Als Cargo Office Employee is je voornaamste doel het bijhouden van de voorraad t.b.v. een 
accurate douane administratie. 
  
Je dagelijkse taken zijn: 

 Zendingen aanmaken; 
 Voorraad beheer van de loods; 
 Zendingen administratief verwerken in ons WMS-systeem; 
 Informeren van klanten; 
 Uitslag van goederen; 
 Balie ondersteunen en als aanspreekpunt fungeren voor leveranciers, klanten en chauffeurs;  
 Dossiers controleren, aanvullen en inscannen in de zendingen; 
 
Wat bieden wij? 

 Een professionele en prettige werkomgeving waar initiatief wordt gewaardeerd; 
 Een baan met veel eigen verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden; 
 Een handig digitaal roostersysteem, betrouwbare werkuitrusting en de nieuwste transport 

software; 
 25 vakantiedagen; 
 Een marktconform salaris; 
 Pensioenregeling. 
 
Wie zoeken we? 

 Je hebt ruime ervaring in de logistiek (luchtvracht is een must); 
 Je bent fulltime (40 uur) van 06.00 tot 23.00 beschikbaar, ook in het weekend; 
 Je bent in het bezit van een verklaring van geen bezwaar (VGB), of bereid deze aan te vragen; 
 Rijbewijs en eigen vervoer is een grote pré i.v.m. bereikbaarheid en wisseldiensten; 
 Je bent flexibel, collegiaal en vindt het belangrijk dat het werk afkomt; 
 Je bent representatief en verzorgd; 
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift. 

 

Word jij onze nieuwe collega? Stuur dan je CV naar steven.bunsee@bbvlogistics.nl.  
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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