
Redifining ASAP

Operations Specialist Import / Export

Courier Network Netherlands B.V. is een wereldwijd opererende expediteur met ruim 30 kantoren 
wereldwijd. Wij onderscheiden ons door klantgerichte oplossingen, persoonlijk contact en een zeer 
hoog serviceniveau. Wij leveren de beste en snelste oplossingen voor onze klanten en gaan daarbij 
altijd net een stap verder, Failure is not an option!
CNW is vooral actief in de Semiconductors, Automotive, Aerospace en andere hoogwaardige markten
waar kwaliteit en service op één staat.

Met de opstart van onze nieuwe BeNeLux vestiging, met kantoor locatie op Schiphol, zijn wij per direct 
op zoek naar een zelfstandige allround Operations Specialist waarbij er nog veel aan te passen is 
naar eigen inbreng!

Dit ga je doen:
- Verantwoordelijk voor het voorbereiden van import en export zendingen conform de 

specificatie van de klant en de richtlijnen van CNW; 
- Onmisbare spil in een dynamisch proces. Je communiceert met klanten, CNW-kantoren, 

airlines, afhandelaars, douane en vervoerders; 
- Correcte dataverwerking in het eigen TMS-systeem; 
- Tijdige en volledige communicatie met de klant is key in ons proces; 

Dit zou je mee moeten brengen om je werk te kunnen uitvoeren:
- MBO werk- en denkniveau aangevuld met enkele jaren werkervaring in een soortgelijke 

functie; 
- Communicatieve vaardigheden in Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift;
- Zelfstandig als ook goed in teamverband kunnen werken;
- Kennis van de luchtvracht stromen met bijbehorende documentatie op zowel import als export

Wat bieden wij jou:
- Marktconform salaris
- Ma / Zo 40 uur per week
- Reiskostenvergoeding
- 25 vakantiedagen
- Pensioenregeling

CNW is een jong, dynamisch en wereldwijd opererende logistieke dienstverlener met ambitieuze 
plannen. Succesvol door hardwerkende en getalenteerde mensen met doorzettingsvermogen om zo 
de beste oplossing voor de klant te kunnen bieden.

Een interessante fulltimebaan, binnen een razendsnel groeiend bedrijf met vooruitzicht op een vast 
dienstverband. Vanwege de nieuwe opstart in de BeNeLux kenmerkt CNW zich door een informele 
sfeer met ruimte voor eigen ideeën. Je werkt in een nieuw professioneel team met de drive om samen 
te groeien. 

Wil jij aan de basis staan van de ontwikkeling? Mis de kans niet en solliciteer op deze uitdagende 
functie!

Voor verdere informatie kun je onze website bezoeken op www.cnwglobal.com of je kunt contact 
opnemen met Quinten Vlug via telefoonnummer 06-48553347.

Meteen geïnteresseerd? Stuur je CV + motivatie naar: quinten.vlug@cnwglobal.com


