
 

Functie: 
Medewerker Loods Operations (locatie: Schiphol) 
 
Functie typering: 
Het hart van de logistieke keten: de loods medewerker. Jij zorgt er met je team 
voor dat alle vracht die Schiphol Express afhandelt op de juiste plek is op het 
juiste moment. Samen met onze andere afdelingen zorg jij ervoor dat alle 
vracht goed in, uit en door onze loods beweegt. Je komt allerlei soorten vracht 
tegen bij ons, bijvoorbeeld medische apparatuur vanuit de VS, bootonderdelen 
naar Dubai tot consumentengoederen vanuit China. 
 
Je gaat bijvoorbeeld export labelen en klaarzetten om aan te leveren bij de 
airlines zodat de vracht dezelfde dag nog op een vlucht kan naar de 
bestemming. Ook ga je import laden/lossen, controleren op schades en op 
locatie zetten. Je werkt op een goed uitgeruste heftruck om alle 
werkzaamheden mee uit te voeren. Ook werk je met een tablet, hier voer je 
kleine administratieve handelingen op uit zoals de locatie van een zending 
invoeren, foto’s maken of een email van kantoor behandelen.  
 
Je werkt in ploegendienstverband, waarbij de focus per dienst op andere 
werkzaamheden ligt. Bij dagdiensten zal je vooral import verwerken en de 
avonddiensten staan over het algemeen in het teken van export, geen week is 
hetzelfde! 
 
Wat bieden wij je aan naast een goed salaris? 

• Ploegentoeslagen 
• Weekendtoeslagen (zaterdag 150% en zondag 200%) 
• Reiskostenvergoeding 
• Pensioenregeling 
• Benodigde cursussen 
• Bedrijfskleding 
• Leuke bedrijfsfeestjes 
• Verschillende activiteiten zoals een WK-Poule met het hele bedrijf 

 
Je werkt in ploegendiensten, met een dag-avond en nachtdienst. 
Dagdienst 07:00 uur tot 15:30 uur (soms van 06:00 tot 14:30). 
Avonddienst 15:30 uur tot 00:00 uur 
1 keer in de 4 week weekenddienst, zaterdag of zondag van 07:00 uur tot 15:30 
uur met de daarbij horende toeslagen natuurlijk. 
 
Functie eisen: 

• Positieve instelling 



 

• Representatieve uitstraling 
• Teamspeler  
• Leergierig 

 
 
 
 
Interesse in deze functie? Neem contact op met: 
Christophe Darras 
E-mail: Christophe.darras@schipholexpress.nl 
Tel: +31(0)20-4058002 (tussen 08:00 en 18:00 bereikbaar) 
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