
 
 

 

 

 

Operations & Inside Sales Medewerker Luchtvracht 

 

Functieomschrijving   

U staat in voor de dagelijkse administratieve taken van het bedrijf en u zorgt ervoor dat de 

boekingen correct in het systeem staan. U volgt de dossiers van de klanten (grote 

luchtvaartmaatschappijen) volledig zelfstandig op van A-Z zowel mondeling dan wel administratief. 

Tevens zit er een stukje inside sales bij, U maakt prijs afspraken tussen de Airline en de klant. 

U heeft dagelijks contact met de klanten per telefoon of per e-mail en dit zowel voornamelijk in het 

Engels als Nederlands of Duits. 

U werkt in een klein maar zeer dynamisch team dat samen streeft naar een snelle en kwalitatieve 

dienstverlening.  

 

Profiel  

U heeft minstens een eerste werkervaring in een soortgelijke job achter de rug. Bovendien bent u 

een zeer gedreven en leergierig persoon.  

U neemt verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van uw taken binnen de vooropgestelde 

deadlines. U legt de lat telkens een beetje hoger en streeft naar een kwalitatieve en efficënte 

dienstverlening. U bent flexibel en klantvriendelijk gericht en u heeft geen 9 to 5 mentaliteit. 

Bovendien staat u steeds klaar uw collega's een handje te helpen om alle taken tijdig af te werken.  

 

Diploma  

* HBO opleiding luchtvaart gericht 

* Heeft u niet het vereiste diploma maar wel de nodige ervaring, dan kunt u ook in aanmerking 

komen voor deze vacature.  

 

Wat kunnen we u bieden? 

U kunt rekenen op een vast contract voor onbepaalde duur nadat de periode van bepaalde duur 

verstreken is. We bieden een gunstige vakantieregeling. Verloning is marktconform en u krijgt de 

kans om mee te groeien met een bedrijf in volle expansie.  

 

Contract  

* Van bepaalde duur met optie naar onbepaalde duur  

* 40 uur per week  

 

Plaats tewerkstelling  

Amsterdam – Luchthaven (Schiphol) 

  

Waar en hoe solliciteren?  

Uw CV met motivatiebrief kunt sturen naar onderstaande adressen:  

Olaf@Alfaairlines.eu  &  Aldo@alfaairlines.eu & Fabio@alfaairlines.eu 
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