
 

 

  
**Vacature** 

 

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

‘Operations & Planning agent’ 
 
Functie inhoud 

Fly Us is een General Sales en Service Agent (GSSA) die op basis van exclusiviteit vrachtruimte verkoopt 
voor verschillende luchtvaartmaatschappijen. Dit doen wij in circa 20 landen wereldwijd. Naast allerlei 
commerciële activiteiten zoals het verzorgen van boekingen/reserveringen, zijn er ook veel operationele 
taken, zoals flight planning en truck planning.  
 

Ons Operations & trucking team is verantwoordelijk voor de operationele opvolging van geboekte 
zendingen. Dit gaat om export en import zendingen. Daarnaast werkt dit team nauw samen met ons 
Customer Service en Sales team, afhandelaren in binnen- en buitenland en truck bedrijven. 
 
Iedereen binnen dit team wordt allround opgeleid. Je hebt veel contact met klanten, truckers, vracht 
afhandelaren en airlines. De meest voorkomende dagelijkse taken zijn;  

• Opzetten en begeleiden van de dagelijkse truck- en vluchtplanning. 
• Supervisie bij het laden en lossen van luchtvrachtzendingen in de loods. 
• Controleren of truckers op tijd vertrekken en op tijd aankomen. 
• Administratieve taken zoals pre-boekingen maken en controleren of zendingen vliegen als 

geboekt. 
 
Het team bestaat uit 7 FTE en werkt in een roulerend schema van 07:00 uur ‘s morgen tot 23:30 uur ‘s 
avonds. Ons logistieke proces gaat 7 dagen per week door, dus houd er ook rekening mee dat je zo nu en 
dan in het weekend of op een feestdag moet werken.  
 

Wat wij vragen: 

• Je bent iemand waar we op kunnen bouwen en vertrouwen. 
• Goede communicatieve vaardigheden. 
• Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal is een pré. 
• Je bent flexibel. 
• Mbo-niveau 4 werk- en denkniveau. 
• Ervaring in de luchtvracht industrie is een pré. 
• Rustig blijven en overzicht kunnen bewaren in hectische situaties. 
 

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 
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