
Vacature
Medewerker Luchtvracht Export 

Wat ga je doen?
Je regelt het transport van de goederen van de klant naar de eindbestemming
Je onderhoudt het contact met de klanten, transporteurs en de airlines
Je doet douaneaangiftes en verzorgt de facturatie

CyberFreight is een logistieke dienstverlener met een specialisme op het gebied van pharma.
Wij hebben een vestiging in Nieuw-Vennep voor luchtvracht, opslag en distributie en een
vestiging in Barendrecht voor zeevracht. Ter versterking van ons team in Nieuw-Vennep zijn
wij op zoek naar een nieuwe collega. 

Nieuw-Vennep 40 uur

Onze ideale Medewerker Luchtvracht Export heeft een grote passie voor zijn/haar vak en een zeer
positieve instelling. Binnen deze functie ondersteun je de afdeling luchtvracht export. In opdracht
van de klant regel je het transport van de locatie van de klant tot aan de eindbestemming en je
verzorgt de exportaangifte volgens de douanewetgeving. 



Ben je enthousiast geworden van deze 
functieomschrijving? We ontvangen graag 
je motivatie en CV. 

CyberFreight wil met klem benadrukken dat
wij iedereen die zich herkent in deze functie-
omschrijving van harte uitnodigen om te
solliciteren.

Wat vragen we van je?

Daarnaast bieden we je

MBO werk- en denkniveau
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Je bent initiatiefrijk, collegiaal en werkt secuur
Ervaring in de luchtvracht is een pré

Een fijne internationale werkomgeving waarbij de medewerker en onze klanten absoluut centraal 
staan. De kwaliteit van onze dienstverlening moet de beste zijn die in de markt te krijgen is. 
Onze werksfeer is open, eerlijk en familiair. Je collega’s zijn altijd bereid je te helpen waar nodig. 

Solliciteren

Voor aanvullende vragen over de functie kun je contact 
opnemen met John Twisk, Operationeel Directeur CyberFreight. 

johnt.cfa@cyberfreight.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.

Je kunt je sollicitatie richten aan en versturen
naar Michel Peetoom, HR CyberFreight:

michelp.cfa@cyberfreight.nl

Michel Peetoom

John Twisk

+31(0)6 - 124 086 85

Wat krijg je ervoor terug?
Een marktconform salaris
Goede arbeidsvoorwaarden binnen een afwisselende en veelzijdige functie
Uitzicht op een vaste aanstelling
Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
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