
“The Fly Us Family; whether you speak with the team in Amsterdam or America, you can be confident of 

a consistent, friendly and professional experience. Fly Us promote a strong, supported and connected 

culture and (as such) are able to continually meet your unique needs and the needs of our staff, partners, 

airlines and clients.” 
  

**Vacature** 

 

Voor ons Schiphol kantoor zijn wij per direct op zoek naar een fulltime; 
 

‘Customer Service Agent’ 
 
Functie inhoud 

Ben jij op zoek naar een leuke uitdagende, commerciële functie binnen een internationale en dynamische 
werkomgeving? Reageer dan direct op deze vacature! 
 

Fly Us is een General Sales en Service Agent (GSSA) die op basis van exclusiviteit de beschikbare 
vrachtruimte verkoopt voor verschillende airlines.  
 

Je maakt deel uit van ons Customer Service team wat verantwoordelijk is voor alle boekingen, opvolging 
naar klanten, Inside Sales en tarievenbeheer. De airlines waarvoor je werkt zijn; American Airlines, Air 

Canada, All Nippon Airways, Gulf Air, Air New Zealand. 
 
Het Customer Service team is het eerste aanspreekpunt voor klanten. Het team heeft als doel om klanten 
de juiste oplossing aan te bieden voor het versturen van hun luchtvracht zending. Bij FlyUs staat 
klanttevredenheid hoog in het vaandel.  
 
Iedereen binnen dit team wordt allround opgeleid en leert alle ins- en outs van alle airlines. Je hebt veel 
contact met zowel Nederlandse klanten als de airlines waarvoor we werken. Daarnaast geef je tarieven af 
en werk je proactief om (vracht)boekingen binnen te halen. Je moet commercieel kunnen denken en 
klanten een goed gevoel kunnen geven. 
 
Ben jij een dynamische persoon die niet wegloopt voor een uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Wat wij vragen: 

-  MBO niveau 4 werk- en denkniveau; 
-   vaardigheden zoals; kunnen inleven in een ander, behulpzaam willen zijn, helder kunnen 

communiceren, geduldig zijn, teamspeler, commercieel gedreven, klantgericht, proactief zijn.  
-  Goede beheersing van de Engelse taal is een pre; 
- Kennis van MS Word, Excel. 
- Ervaring in de luchtvrachtsector en/of ervaring bij een Airline/GSA is een pré; 
-   Geen 9-5 mentaliteit 

 
Wij bieden:  

Een uitdagende, afwisselende baan in een internationale werkomgeving met een marktconform salaris.  
 

Interesse?  

Stuur je sollicitatie met motivatie en CV naar: 
 
FlyUs BV 
T.a.v.: Human Resource  

Email; ams-p&o@flyus.aero  
Pelikaanweg 401, 1118 DZ Schiphol 
Tel: 0628782368 
 
  
**acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld** 
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