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Expediteur luchtvracht import/export  

 

Locatie: Nieuw-Vennep 

Soort: fulltime dienstverband 

Ben jij de klantvriendelijke, proactieve en stressbestendige luchtvracht expediteur die onze klanten graag te 

woord staat en hun zendingen afwikkelt en verwerkt? Je bent de spil tussen de klanten, de leveranciers en 

netwerkpartners en weet het overzicht te houden. 

Vind je het leuk om in een jong en dynamisch team te werken voor een groeiend bedrijf? 

Dan zoeken wij jou! 

 

Profielschets 

• Een relevante opleiding op minimaal MBO-niveau 

• 2-5 jaar werkervaring bij voorkeur bij een middelgrote expediteur 

• Kennis van geautomatiseerde systemen (Cargo Wise is een pré) 

• Een servicegerichte, praktische en flexibele instelling 

• Enthousiaste persoonlijkheid, teamplayer 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 Functieomschrijving 

• Verzorgen van de operationele en administratieve afhandeling van zendingen 

• Onderhouden van contacten met klanten, agenten, carriers, binnenlandse vervoerders en andere 

afdelingen 

• Coördineren, bewaken en follow-up van de zendingen en deadlines 

• Factureren van behandelde zendingen en eerste controle op inkoopfacturen 

Is dit wat je zoekt? 

• Werken in een internationale en dynamische omgeving 

• Een uitdagende job bij een succesvol en ondernemend bedrijf 

• Een informele werksfeer waarin vrijheid samengaat met eigen verantwoordelijkheid 

• Gezellige teamuitjes en borrels 

Stuur dan je CV met een korte motivatie per e-mail naar: jobs@allportnetherlands.nl. Voor vragen over de 

vacature kun je contact opnemen met Kelly Kooijman 010-3021000 of kelly.kooijman@allportnetherlands.nl. 
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