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Gateway Import Employee FT 
 

Wil jij werken voor de grootste luchtvaartexpediteur ter wereld en onderdeel worden van het Gateway 
Import / Export team van ongeveer 20 collega’s? 
  
In het kort ben jij verantwoordelijk het ontvangen en compleet maken van operationele en 
administratieve behandeling van inkomende samengestelde luchtvracht, op de International Gateway 
in Amsterdam. Het betreft een functie voor 40 uur per week. 
 
Taakomschrijving 

• Je wordt door jouw Teamleader middels een overleg op de hoogte gebracht van de  
verwachte werkzaamheden en eventuele belangrijke mededelingen. Dan ben je klaar om  
aan jouw werkzaamheden te gaan beginnen. 
• Jij controleert of onze vracht goed aan gaat komen door contact te hebben met verschillende    
airlines, waarbij troubleshooting een belangrijk onderdeel kan zijn van je dag. 
• Coördinatie met de Shuttle (Schiphol) planning het leveren aan de klanten. 
• Ook verwerk je inkomende zendingen zodat deze kunnen worden overgedragen aan de  
Importafdeling. 
• Plannen van vrachtwagens naar diverse Europese kantoren voor inkomende zendingen die   
niet in Nederland geleverd moeten worden. 
• Dagelijkse instructies geven aan de Warehouse collega’s over de in- en uitstroom van de   
vracht.  
• Ook vinden we het heel belangrijk dat je kritisch bent in je werk, verbetervoorstellen worden   
dan ook aangemoedigd. 

 
Functie-eisen 

• Minimaal MBO-4 diploma, richting administratie of logistiek. 
• Bij voorkeur ervaring binnen het verwerken van luchtvracht, minimaal een passie voor  
luchtvracht. 
• Kritisch; verbetervoorstellen worden dan ook aangemoedigd. 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden; zowel de externe klant als de interne klant wil  
graag op de hoogte gehouden worden. 
• Flexibel; De logistieke sector draait 24/7 door, dus het is belangrijk dat je bereid bent om in  
shifts te werken.  
(dagdienst: 07:00u – 15:30u / avonddienst: 15:00u – 23:30u, nachtdienst: 17:00u – 01:30u) 
 

Verder beschik jij over uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
en kennis van MS Office. 

 
Solliciteren!? 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan vandaag nog door jouw CV te 
sturen naar info@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 020-4059111  
 
 
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. 
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