
 

Freight Forwarder Import Air – Special Accounts 
 
Als Freight Forwarder Import Air ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van import zendingen op luchtvracht 
gebied volgens de Geodis richtlijnen en de wensen van de klant. Je handelt import dossiers af waarbij je zorg draagt 
voor een correcte, nette en volledige administratie in de daartoe opgezette systemen. Door je proactieve 
communicatie en service gerichte instelling bouw je goede relaties op met je klanten, leveranciers en het Geodis 
netwerk. Binnen onze organisatie werk je als een zelfstandig import expediteur binnen het team. Je werkt op onze 
vestiging in Schiphol-Rijk en rapporteert aan de Teamleader Import Air. 
 
 
Wat breng je mee? 

• Je hebt een MBO+ werk en denkniveau; 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord 
als geschrift. 

• Je beschikt over enige kennis van de expeditie processen en documenten op importgebied; 

• Je bent stressbestendig, behoudt het overzicht en bent gewend om te werken met deadlines; 

• Je bent leergierig, verantwoordelijk, flexibel en een echte teamspeler; 

• Verder ben je handig met MS Office applicaties; 
 
 
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 
 


