
 

 
 
 

 
Manager Export Air 

 
In de functie van Export Manager heb je een cruciale en veelzijdige rol in het operationele proces op de 
afdeling Export Air. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, het 
managen en coachen van je team. Je kijkt waar verbetering en/of efficiëntie nodig is en zorgt ervoor dat dit 
uitgevoerd wordt. Je vindt het leuk om jouw kennis van de luchtvracht over te dragen en collega’s wegwijs 
te maken en coachen binnen de export/ luchtvracht. Je zorgt ervoor dat het maximale uit je team wordt 
gehaald. Je bent back-up voor de afdeling Export Air in geval van ziekte of afwezigheid van de 
teamleader. Daarnaast onderhoud je goed contact met de Airlines, vraagt tarieven op en weet te 
anticiperen bij escalaties. 
 
In samenwerking met de Branch Manager stel je een strategie voor de afdeling op en zorg je voor de 
implementatie hiervan. Je streeft ernaar om onze klanten van optimale service te voorzien en bouwt goede 
relaties op. Je hebt cijfermatig inzicht en begrijpt het financiële plaatje goed. 
 
Daarnaast zorg je ervoor dat je kennis van de markt up to date blijft. Je werkt op onze vestiging in Schiphol-
Rijk en rapporteert aan de Branch Manager. 
 
 
Wat breng je mee? 

• Je hebt een HBO werk- en denk niveau en 8-10 jaar ervaring binnen de expeditie (luchtvracht) en 
4-5 jaar in een soortgelijke (leidinggevende) rol. 

• Je bent een handige gebruiker van het MS Office pakket en IT systemen die in de logistiek 
gebruikt worden. 

• Je financieel in- en overzicht is goed ontwikkeld (winst, verlies, kosten). 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal, zowel 
in woord als geschrift. Kennis van de Franse of Duitse taal is een pre. 

• Daarnaast ben je gedisciplineerd, klantgericht en een resultaat-gedreven zelfstarter die in staat is 
prioriteiten te bepalen en het overzicht te behouden in een hectische omgeving. 

• Je denkt buiten de gebaande paden en hebt een goed ontwikkeld commercieel inzicht.  
 
 
Wat wij jou bieden! 

➢ Een zeer competitief salaris met 8% vakantiegeld; 
➢ Alle tools die je nodig hebt zoals een laptop, mobiele telefoon én een auto van de zaak; 
➢ Deel uitmaken van één van 's werelds grootste Supply Chain bedrijven; 
➢ Werken in een internationale omgeving met professionele en gedreven collega's; 
➢ Doorgroeimogelijkheden; 
➢ Veel plezier en samen successen vieren! 

 
 
Over GEODIS 
GEODIS is een van de grootste logistieke dienstverleners ter wereld. Als onderdeel van SNCF Logistics, 
GEODIS nr. 1 is in Frankrijk en nr. 4 in Europa. Met meer dan 40.000 professionals zijn we aanwezig in 67 
landen en hebben we een wereldwijd netwerk in 120 landen. Met 5 business lines, Supply Chain 
Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express en Road Transport, beheren 
wij dagelijks met passie en toewijding de supply chain van onze klanten. Onze missie: 'we helpen onze 
klanten te slagen door logistieke beperkingen te overwinnen'.  
 
Heb je interesse en wil je reageren op deze mooie 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 


