
 

Dangerous Goods Specialist  

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  

Woon jij in de omgeving van Schiphol-Rijk en ben je op zoek naar een leuke baan? Lees dan snel 

verder om erachter te komen of werken als Dangerous Goods Specialist bij jou past! 

Als Dangerous Goods Specialist ben je verantwoordelijk voor de administratieve en operationele 

werkzaamheden rondom het gereed maken van zendingen met gevaarlijke stoffen en goederen. Je 

krijgt een baan waar je lichamelijk werk afwisselt met bureauwerk, de verdeling hiervan is ongeveer 

60% operationeel en 40% administratief. 

Je werkt op de afdeling Sample Management Dangerous Goods & Cargo en geeft advies aan onze 

klanten.  Je hebt klantcontact per mail en telefoon en daarnaast schakel je regelmatig met chauffeurs 

en collega’s. 

Wat je nog meer gaat doen als je bij ons komt werken als Dangerous Goods Specialist: 

• Het ontvangen en controleren van inkomende goederen en gevaarlijke stoffen 

• Het verpakken labelen en verzenden van goederen 

• Het opmaken van vervoersdocumenten 

• Controle en behandeling van zendingen op locatie bij klanten 

• Het uitbrengen van offertes 

Functie-eisen 

Heb je werkervaring of een afgeronde Mbo-opleiding in de richting van transport of logistiek? Dat is 

een mooie basis voor deze baan! Verder herken jij jezelf in de volgende competenties en 

vaardigheden. 

Je hebt een hekel aan saai werk! Je bent niet bang om je handen uit je mouwen te steken en je wil 

jezelf graag verder verdiepen en ontwikkelen binnen het vak. Je werkt op Mbo-niveau en hebt een 

klantvriendelijke instelling. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en als 

je je rijbewijs hebt, kan je ook bij klanten op locaties werkzaamheden uitvoeren. 



Om veilig te kunnen werken in ons magazijn ben je in het bezit van de volgende certificaten. Zo niet? 

Dan kun je bij SGS deze certificaten halen nadat je aan de slag bent gegaan. 

• Vca-certificaat 

• ADR awareness-certificaat 

• Heftruck-certificaat 

Verder bestaat de basisopleiding uit een IATA DG-opleiding en een IMDG-training. 

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 

 

 

 

 


