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Importmedewerker (ster) Luchtvracht 

Ben je serieus op zoek naar (een nieuwe) carrière omgeving Schiphol? 
Ben jij in staat om zelfstandig export luchtvracht zendingen af te handelen? 

Dan hebben wij de perfecte baan voor jou! 

 

Wat ga je doen? 

Je gaat werken als Expediteur die met name ervaring heeft in het verzorgen van import zendingen, 
maar tevens export zendingen kan behandelen. 

Bij jouw taken horen onder andere: 

- Opmaken en verwerken van documentatie 
- Beoordelen van aanvragen en acceptatie van expeditie opdrachten 
- Organiseren, instrueren en controleren bij de uitbesteding van diensten aan leveranciers 
- Beheren en juist gebruik van de documenten en de wettelijke vergunningen 
- Samenstellen van het dossier ten behoeve van uitvoering en financiële administratie 
- Het verzorgen van diverse orders 
- Registreren, coördineren en afhandelen van eventuele geschillen en/of escalaties van 
opdrachtgevers 
- Douane afhandeling 
- Het assisteren bij het coördineren van eventuele problemen tijdens de uitvoering en het 
registreren van eventuele klachten (ISO 9001:2015). 

Wat kan je verwachten? 

- Een goed salaris 
- Een dynamische functie met doorgroeimogelijkheden 
- Werken in een leuk team 
- Goede arbeidsvoorwaarden 
- Uitzicht op vast contract 

Wat moet je kunnen/hebben? 

- Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie 
- Ervaring in de behandeling van Import zendingen is een must en Export zendingen is een pré 
- Kennis van douane afhandeling is een pré 
- Je doet er alles aan om de klanten tevreden te stellen 
- Je hebt kennis van geautomatiseerde systemen en ervaring hiermee 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is noodzakelijk. 

Wie ben jij? 

- Nederlands en Engels beheers je uitstekend, zowel in woord en geschrift 
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur in de logistieke 
luchtvracht omgeving) 
- Je bent service gericht, beschikt over een flexibel en probleemoplossend vermogen 
- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit (wisseldiensten) 
- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, accuraat, stressbestendig en beschikt 
over organiserend vermogen. 

Wie zijn wij? 
WerkCentrale Nederland is een dynamische uitzendorganisatie resp. Werving en Selectie bureau te 
Schiphol en Rotterdam. Wij hebben ons gespecialiseerd in het bemiddelen van personeel in de 
transport en logistieke sector. 
Wij zijn een kleine maar zeer effectieve organisatie met ruime ervaring op Schiphol en Rotterdam. 


