
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 Export medewerker Zeevracht  
 

 

Onze opdrachtgever staat in de top 10 van logistieke dienstverleners met een wereldwijd netwerk. Zij 
hebben verschillende vestigingen in Nederland en heeft een sterke focus op intercontinentale expeditie 
(lucht- en zeevracht). In deze uitdagende en afwisselende functie ben je het aanspreekpunt voor een 

aantal klanten. Je adviseert bij logistieke vraagstukken en draagt zorg voor een correcte en tijdige 
operationele en administratieve afhandeling van exportzendingen. Je verwerkt documenten conform 

voorgeschreven procedures, instructies en geldende regels. 
 

 
Werkzaamheden 

 
• Volledig behandelen van expeditie dossiers  

• Het tijdig en correct boeken van het transport bij onderaannemers  

• Gegevens verwerken in het systeem  

• Controleren of alle documenten correct zijn opgesteld en verwerkt  

• Controle van financiële documenten  

• Administratieve afhandeling van export zendingen  

• Vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en proactief maatregelen nemen  

• Oplossen van eventuele geschillen die tijdens de uitvoering van de opdracht zouden kunnen 
ontstaan, zelfstandig of in overleg met de direct leidinggevende  

• Contact met klanten, vervoerders en rederijen  
 

 
Functie-eisen 
 

• MBO werk- en denkniveau  

• Minimaal 1-3 jaar relevante werkervaring als export medewerker 

• Goede kennis van MS-office  

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt ook onder stressvolle situaties 
het hoofd koel houden  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  

• Geen 9 tot 5 mentaliteit  
 

 
Solliciteren!? 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan vandaag nog door jouw CV te sturen naar 
Rotterdam@wcn.nl.  
Zie jij jezelf als logistieke topper, maar herken jij je jezelf niet in bovenstaand profiel, dan willen wij 
toch graag jouw C.V. opnemen in ons uitgebreid databestand. 
Meer informatie nodig? Bel dan naar 010-3032801  
 
Contact informatie 
WerkCentrale Nederland is een dynamische uitzendorganisatie, welke zich heeft gespecialiseerd in het 
bemiddelen van personeel in de transport en logistieke sector. Wij zoeken ambitieuze starters tot 
ervaren specialisten. 
 
WerkCentrale Nederland BV 
Overschieseweg 12-D 
3044EE Rotterdam  

mailto:Rotterdam@wcn.nl

