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Vacature Expediteur Luchtvracht 
 
Onze opdrachtgever 
Als Expediteur Luchtvracht kom jij te werken bij een allround expediteur. Onze opdrachtgever verzorgt 
verschillende logistieke diensten, zoals lucht- en zeevracht, wegtransport en stuwage. Met 7 eigen 
vestigingen in Noord-Europa en 50 gelieerde kantoren wereldwijd, kan onze opdrachtgever in vrijwel 
elke hoofdhaven een passende oplossing bieden aan de klant. En om deze oplossingen te kunnen 
bieden ben jij als Expediteur natuurlijk onmisbaar. 
 
Standplaats  
Vlaardingen 
 
Salaris 
Salarisindicatie van €2.600,- tot €3.700,- bruto per maand. Afhankelijk van kennis en werkervaring. 
 
Onze ideale kandidaat 

• Je beschikt over een afgeronde mbo-opleiding in de richting logistiek, bijvoorbeeld het STC; 

• Je hebt minimaal 1 tot 3 jaar werkervaring als Luchtvrachtexpediteur; 

• Je hebt ervaring met verschillende transportmodaliteiten: lucht- en zeevracht, wegtransport en 
stuwage); 

• Je hebt kennis van wetgeving op het gebied van douane. Het is een sterke pré wanneer je kennis 
hebt van vervoer van gevaarlijke stoffen; 

• Je hebt kennis van Microsoft Office; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je bent commercieel sterk, resultaat- en klantgericht; 

• Je bent beschikbaar voor 40 uur per week. 
 
Wat hebben wij jou als Expediteur Luchtvracht te bieden 
• 25 vakantiedagen op fulltime basis; 
• Een pensioenregeling; 
• 100% vergoeding van woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer reist! Toch met auto of 

motor? Kies dan voor een woon-werkverkeervergoeding; 
• Een lunch die gedeeltelijk wordt vergoed door de opdrachtgever; 
• Mogelijkheden tot het volgen van een (vakgerichte) opleiding; 
• Een afwisselende en uitdagende functie; 
• Een prettige en informele werksfeer binnen een dynamische organisatie; 
• Modern kantoor met de juiste faciliteiten, zoals een relaxruimte; 
• Werken in een jong, ambitieus en energiek team. 
  
Jouw nieuwe werkomgeving 
Als Luchtvrachtexpediteur organiseer je verzendingen wereldwijd, zowel import als export. Het gehele 
proces regel je van A tot Z, zodat het vervoer van goederen zo efficiënt en snel mogelijk wordt 
gerealiseerd. Je onderhoudt contact met klanten, leveranciers, douane airlines en vervoerders, 
agenten en kantoren. Je koopt tarieven in, maakt offertes op en volgt deze op. Je verzorgt de gehele 
operationele administratieve afhandeling in luchtvrachtzendingen. Denk hierbij aan het ompakken van 
goederen, het opmaken van (douane) documentatie en het correct afrekenen van de dienstverlening. 
Tijdens dit gehele proces zorg jij voor een goede voortgang en een up-to-date transportdossier.  
 
Reageer direct! 
Ben je enthousiast geworden voor de functie Expediteur Luchtvracht? Graag ontvangen we je 
motivatiebrief en cv. Je kunt deze sturen naar solliciteren@status-pro.nl. Voor meer informatie kun je 
bellen naar Jelle Swagerman, bereikbaar op 0172-334011.  

 

 

 


