
Vacature  

Schenker Logistics Nederland,  Human Resources 

 

Forwarder Gateway 
Locatie: Oude Meer  
Afdeling: Airfreight Gateway  
Soort dienstverband: Fulltime 
 

Voor de afdeling Gateway op onze Airfreight locatie Oude Meer/ Schiphol zijn wij op zoek naar een enthou-

siaste nieuwe collega. Als Forwarder Gateway heb je een spilpositie binnen onze succesvolle luchtvracht 

organisatie. Ben jij een aanpakker met ervaring binnen luchtvracht en wil je verder groeien bij een logistieke 

wereldspeler? Solliciteer dan direct op deze vacature! 

De functie ▪ Zorg dragen voor boekingen bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen 
▪ Ontwikkelen en onderhouden van een relatie met de verschillende luchtvaartmaat-

schappijen, partners en onze interne en externe klanten in de regio. 
▪ Opstellen en communiceren van tarieven en het onderhandelen over prijzen 
▪ Facturatie van zendingen en de bijbehorende costcontrole 
▪ Planning verzorgen van consolidaties en zoeken naar optimalisatie doormiddel van het 

combineren van zendingen. 
▪ Proactief opvolgen van zendingen tot aankomst op bestemming. 
▪ Tijdige en correcte doorgave van papieren, documenten en informatie aan andere afde-

lingen, agenten en vestigingen 
 

Wij vragen ▪ Je hebt een MBO opleiding gevolgd, bij voorkeur in een logistieke richting 
▪ Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan in de luchtvracht in een soortgelijke func-

tie 
▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
▪ Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
▪ Je bent cijfermatig goed onderlegd 
▪ Je werkt nauwkeurig en kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel 
▪ Flexibiliteit met betrekking tot werktijden. Naast normale dagdiensten draai je ongeveer 

1 keer in de vijf weken een week avonddiensten en werk je 1 keer in de vijf weken op 
zaterdag. 
 

Wij bieden ▪ Marktconform salaris 
▪ 27,5 vakantiedagen 
▪ Doorgroeimogelijkheden & ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
▪ Vaste reiskostenvergoeding 
▪ Milieuvriendelijk fietsplan 
▪ Voordelige pensioenregeling 
▪ Jaarlijkse winstdeling 
▪ Laptop van de zaak 

 
 

Contact  
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Isabelle Cremers via 
werkenbij@dbschenker.com. Wij zien jouw cv graag tegemoet.  
 
Een Pre Employment Screening is vast onderdeel van de procedure. 

Datum: oktober 2022 


