
 
     

Export Coördinator 

(40 uur per week) 
 

Falcon Logistics B.V. is een Logistics Service Provider, opgericht in 2003. Er werken ongeveer 35 medewerkers. 

Vanuit ons kantoor in Hoofddorp bedienen wij klanten wereldwijd op het gebied van luchtvracht-, zeevracht- 

en wegtransportexpeditie, opslag en fulfilment, douaneformaliteiten en fiscale vertegenwoordiging. 

 

Wij zoeken per direct een collega (m/v) ter versterking van het exportteam. De nieuwe medewerker gaan wij 

intern opleiden. Je leert de kneepjes van het export vak van ervaren collega’s. Als Export Coördinator word je 

verantwoordelijk voor het van A tot Z coördineren van export zendingen. 

 

Je rapporteert aan de Export Manager en verzorgt de operationele en administratieve afhandeling van de 

uitgaande luchtvracht-, zeevracht– en wegtransportzendingen. 

De dagelijkse werkzaamheden omvatten onder andere:  

- Het uitvoeren van administratieve processen voor de exportzendingen in ons transportsysteem 

- Het opmaken van exportdocumenten 

- Het zoeken van de juiste vervoerders en monitoren van de transporten  

- Het controleren van de dossiers op volledigheid en de archivering daarvan 

- Het onderhouden van contact met klanten, airlines, rederijen en vervoerders. 

- Het factureren van zendingen aan klanten 

- Het ondersteunen van de medewerkers van het exportteam 

 

Jouw achtergrond: 

- Je beschikt over een relevante opleiding op minimaal MBO-II niveau 

- Je werkt nauwkeurig, bent klantvriendelijk en oplossingsgericht 

- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

- Je weet om te gaan met het Microsoft Office pakket (Outlook, Word, Excel) 

- Bereidheid om incidenteel over te werken 

 

Wat biedt Falcon? 

- Een veelzijdige functie met volop kansen om jezelf te ontwikkelen op zowel persoonlijk als 

professioneel vlak 

- Een goed salaris afhankelijk van opleiding en ervaring 

- 28 vakantiedagen per jaar 

- Reiskostenvergoeding met een maximum van € 150 per maand 

- Een uitstekende pensioenregeling 

- De mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleidingen 

 

Spreekt deze functie je aan? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren.  

Je motivatiebrief en cv mag je sturen naar robin.vanleeuwen@falconlogistics.nl. 

Via onze website www.falconlogistics.nl kun je meer te weten komen over ons bedrijf. 

Heb je nog vragen over de vacature?  Neem dan contact op met Robin van Leeuwen, Export Manager,  

telefoon 020 – 723 4033.  

 

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

http://www.falconlogistics.nl/

