
 

Freight Forwarder Export Air – Special Accounts 
 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van export luchtvrachtzendingen 
conform de specificatie van de klant en richtlijnen van Geodis. Je bent de centrale spil in een dynamisch proces. Je 
communiceert met klanten, leveranciers, kantoren en agenten. Je maakt afspraken met vervoerders en airlines 
conform de wensen van de klant. Hierbij probeer je proactief te zorgen dat marges worden vergroot zonder dat dit 
ten koste gaat van de kwaliteit die je levert. Als accuraat persoon zorg je ervoor dat de data die je in het systeem 
invoert altijd correct is. Ook zorg je ervoor dat alle luchtvracht gerelateerde documenten en facturen foutloos 
worden opgemaakt. Binnen het exportteam werk je met een kleine groep collega’s aan een vaste portefeuille van 
klanten. Je werkt op ons kantoor in Schiphol-Rijk en rapporteert aan de Supervisor Export. 
 
 
Wat breng je mee? 

• Je hebt minimaal MBO werk- en denk niveau met minimaal 3-4 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en af en toe beschikbaar voor stand-by diensten buiten kantoortijden / 
weekenden; 

• Je bent een handige gebruiker van MS Officeapplicaties en IT systemen die binnen de expeditie gebruikt 
worden; 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal, in woord 
en geschrift; 

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent verder een klantgerichte en zelfstandig werkende teamplayer 
met goed ontwikkelde communicatieve en commerciële vaardigheden die het hoofd ook koel weet te 
houden onder stressvolle situaties; 

 
 
Wat wij jou kunnen bieden 

• Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling; 

• Een competitief passend salaris; 

• Een premievrij pensioen; 

• 8% vakantiegeld en 28 vakantiedagen voor een goede work-life balance; 

• Deel uitmaken van één van de grootste logistieke organisaties ter wereld; 

• Een internationale werkomgeving met een diversiteit aan professionele collega's; 

• Ontzettend veel plezier en successen vieren met elkaar! 
 
 
Jouw volgende werkomgeving 
Geodis is één van de grootste Supply Chain organisaties in de wereld. Als onderdeel van SNCF Logistics, is 
Geodis nr. 1 in Frankrijk en nr. 4 in Europa. Met meer dan 40.000 professionals zijn wij aanwezig in 67 landen en 
hebben we een global netwerk in 120 landen. Met 5 business lines, Supply Chain Optimization, Freight 
Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express en Road Transport, managen wij dagelijks vol passie en 
commitment de supply chain van onze klanten. Onze missie: ‘we help our clients succeed by overcoming logistical 
constraints’. Onze signature: 'Keep Rising!' 
 
 
Interesse of nog vragen over deze functie? 
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Riffad Dhonre (Corporate Recruiter) op het 
telefoonnummer: +31 6 23 92 06 14 of mailen naar riffad.dhonre@geodis.com 
 


