
Vacature  

Schenker Logistics Nederland,  Human Resources 

 

Forwarder Export High Tech 
Locatie: Oude Meer  
Afdeling: Airfreight Export  
Soort dienstverband: Fulltime 
 

De afdeling 
 
Voor de afdeling export op de locatie Oude Meer/ Schiphol, zijn wij op zoek naar een enthousiaste Forwar-
der Export voor onze High Tech klant. Als Forwarder Export zorg jij voor de beste luchtvrachtoplossingen 
voor onze klant. Je komt te werken in een jong en ambitieus team. 
 
Heb jij ervaring binnen Airfreight en sta jij open voor een nieuwe uitdaging waarbij geen dag hetzelfde is? 
Reageer dan snel op deze mooie kans! Vanuit ons kantoor kijken we rechtstreeks op Aalsmeerbaan. Bij 
Schenker heb je daarom in alle opzichten het beste vooruitzicht! 
 

De functie ▪ Opzetten, behandelen en administratief verwerken van luchtvrachtzendingen 
▪ Ontwikkelen en onderhouden van contacten met de klant evenals met buitenlandse 

vestigingen en partners over de transporten 
▪ Communicatie met de klant over de zendingen, manco's, vertragingen, schades 
▪ Opstellen en communiceren van tarieven en het maken van prijsafspraken met de klant 

voor ad hoc zendingen 
▪ Afgeven van offertes en het opvolgen hiervan 
▪ Facturatie van zendingen en de bijbehorende costcontrol 
▪ Administratieve afhandeling en het doorgeven van papieren, documenten en informatie 

aan andere afdelingen, agenten en vestigingen 
 

Wij vragen ▪ Minimaal MBO werk- en denkniveau 
▪ Ervaring als (assistent) forwarder of expediteur binnen de luchtvracht 
▪ Goede communicatieve en commerciële vaardigheden 
▪ Oplossingsgericht en doorzettingsvermogen 
▪ Flexibiliteit met betrekking tot werktijden 
▪ Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 
Wij bieden ▪ Marktconform salaris/passend bij functie 

▪ 27,5 vakantiedagen 
▪ Doorgroeimogelijkheden & ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
▪ Vaste reiskostenvergoeding 
▪ Milieuvriendelijk fietsplan 
▪ Voordelige pensioenregeling 
▪ Jaarlijkse winstdeling 
▪ Laptop van de zaak 
 

 
Contact 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Isabelle Cremers via 
werkenbij@dbschenker.com. Wij zien jouw cv graag tegemoet. 
 
Een Pre Employment Screening is vast onderdeel van de procedure. 

Datum: September 
2022 
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