
 

Administratief Medewerker  

Afdelingsomschrijving 

De afdeling Sample Management and Dangerous Goods Services is verantwoordelijk voor het 

verzenden van gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen per weg-, zee- en luchttransport. 

Onze expertise ligt op het gebied van de logistieke en administratieve afhandeling van zendingen met 

gevaarlijke stoffen. We bieden o.a. transportondersteuning, maken zendingen transport gereed en 

we geven advies aan en onderhouden contact met vervoersbedrijven, laboratoria en klanten. Dit 

doen we samen met 98 collega’s vanuit onze locaties Schiphol-Rijk, Eindhoven-Airport, Rotterdam-

The Hague Airport en Spijkenisse. 

 

Wij investeren graag in de ontwikkeling van onze medewerkers. Afhankelijk van jouw eigen ambities 

en leercurve zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden. 

Functieomschrijving  

Heb jij ervaring in een administratieve functie of net een opleiding in een administratieve richting 

afgerond? En woon je in de omgeving van Schiphol-Rijk? Lees dan snel verder! 

We zijn op zoek naar een collega die ons fulltime kan ondersteunen in administratieve 

werkzaamheden. 

 

Wat ga je precies doen? 

Het voorbereiden, ondersteunen en opvolgen van werkzaamheden met betrekking tot de algemene 

en financiële administratie van de afdelingen Dangerous Goods en Cargo Compliance. 

 

Dit is een frontofficefunctie en jouw werkzaamheden zijn: 

• Filteren van de emailbox 

• Uitprinten en maken van orders 

• Het administratief verwerken van opdrachten 

• Track & trace en afmelden van opdrachten 

• Het aannemen van 1e lijns telefoongesprekken 

• Het plaatsen van bestellingen 

Functie-eisen 

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift en kan 

zelfstandig werken.  

De volgende ervaring zien wij graag terug op jouw CV:  

• Een afgeronde Mbo-opleiding in een administratieve richting  

• Werk- of stage-ervaring als administratief medewerker. 



Waarom werken bij SGS? 

Als je bij ons komt werken bieden wij je een zelfstandige en afwisselende baan met veel 

verantwoordelijkheid. Wij besteden veel aandacht aan persoonlijke en professionele groei. Naast een 

marktconform salaris krijg je ook: 

• 32 vakantiedagen (op basis van 40 uur) 

• Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen SGS 

• Deelname aan de pensioenregeling met vaste medewerker bijdrage van 6% 

• Deelname aan het SGS sport- en fietsplan 

Is dit jouw nieuwe baan? Solliciteer snel! Vragen over de vacature? Neem contact op met onze 

Corporate Recruiter Anne-Martiene Gerritsen 06 – 51209983 

 

 

 

 


