
 

 
 

VACATURE 
 
 
 
Skyjob Uitzendbureau (NEN 4400-1 en VCU gecertificeerd) is een op Schiphol gevestigd 
bureau met ruime expertise op het gebied van logistiek & luchtvaart. Skyjob bemiddelt in de 
werving, selectie en uitzending van zowel ondersteunend als hoger opgeleid personeel.  
 
Voor diverse internationale logistieke dienstverleners op Schiphol, zijn wij per direct op zoek 
naar: 
 
 
 

Expediteurs – Airfreight; zowel junior als senior (FT) 
 
 
Wegens sterke uitbreiding van activiteiten zijn zij op zoek naar enthousiaste luchtvracht 
expediteurs die willen meegroeien met de organisatie. 
Dit kunnen zowel junior medewerkers zijn, als ervaren expediteurs (export/import). 
 
De functie en taken zijn beslist veelzijdig.  
Zo hou je je bezig met het behandelen van aanvragen van klanten en regel je feitelijk alles 
voor hen, conform de gemaakte afspraken. 
 
Functie-taken: 

 Afhandelen van aanvragen voor klanten 

 Coördineren van inbound en outbound zendingen 

 Zorgen dat zendingen bekend zijn 

 Creëren van documentatie volgens de regels  

 Boeken van zendingen bij Luchtvaartmaatschappijen  

 Instrueren van externe partijen over werkzaamheden  

 Onderhouden van klant contact  

Kortom een veelzijdige functie waar je nauw samenwerkt met collega expediteurs 
binnen een enthousiast team. 
Werkzaamheden worden, afhankelijk van de specifieke opdrachtgever, zowel door-de-weeks 
(ma-vrij) als in een 24/7 rooster (dag/avond//nacht/weekend) verricht. 
 
Benieuwd naar de functie-eisen?: 

 MBO/HBO opleiding 

 Affiniteit of sterke interesse in de logistiek 

 Kennis MS Office 

 Communicatief, zowel in het Nederlands als het Engels 

 Kernwoorden: Zorgvuldig, leergierig, enthousiast en teamspeler. 

 Bij voorkeur in bezit van rijbewijs B 

 
 
 
 
 
 

 



Wat biedt men jou? 

 Een rechtstreeks dienstverband voor 1 jaar (met intentie tot een vast dienstverband) 
 Een uitdagende baan in een leuk en enthousiast team 
 Ruimte om je verder te ontwikkelen 
 Organisaties die samenwerken, resultaatgerichtheid en betrokkenheid belangrijk vindt 
 Goede arbeidsvoorwaarden 
 Salarisindicatie € 2.300,- - € 3.300,- bruto per maand 

 
Interesse? 

 
Stuur svp je cv naar info@skyjob.nl 

 
Voor nadere informatie bel 088-2358366 
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