
 

 

KDS Cargo is een kwalitatief hoogstaande internationale expediteur, gespecialiseerd 

in het verzorgen van luchtvracht en zeevracht over de hele wereld. Ons doel is het 

verlenen van een optimale service, welke mogelijk wordt gemaakt door ons 

professionele en creatieve team van 30 zeer goed opgeleide en betrokken 

medewerkers. KDS Cargo is lid van het HTFN Netwerk welke zich ten doel stelt om 

‘de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard voor transport en logistieke diensten te 
realiseren’. Via dit HTFN Netwerk kunnen wij wereldwijd beschikken over locale 
expertise en kunnen wij een goede en snelle afhandeling garanderen. 

 

 

Als frisse en energieke customer service verricht je operationele en administratieve 

werkzaamheden met betrekking tot het exporteren van luchtvrachtzendingen. Je 

werkzaamheden bestaan onder meer uit het opmaken van transportdocumenten, 

(douane)bescheiden en het begeleiden van transport vanaf leverancier tot eind ontvanger. 

Vanzelfsprekend heb je ook direct contact met onze klanten, internationale agenten en 

luchtvaartmaatschappijen.  

Persoonsprofiel 

• MBO niveau 4 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift 

• Kennis van MS Office 

• Affiniteit met de transportmarkt (vervoerders, verladers, brancheorganisaties) 

• Basis kennis van luchtvaartwetgeving, transport en douanezaken 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Flexibele werkhouding  

• Klantgericht en administratief accuraat 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een ambitieuze werkomgeving binnen een groeiende organisatie met een 

collegiale werksfeer en ruimte voor eigen inbreng, initiatief, groei en opleidings-

mogelijkheden. Je ontvangt flexibele arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk flexbudget. 

De functie is fulltime o.b.v. 40 uur per week. 

 

Durf jij deze uitdaging aan, en pas je in het profiel?  

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief waarom jij juist degene bent die ons customer service  

team moet versterken.  Je kunt je sollicitatie onder vermelding van “KDS” richten aan 
steven.nijdam@eu.rhenus.com 

 

Screening en toetsing aan WLS maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Meer 

informatie over KDS Cargo lees je op www.kdscargo.com. 

Customer Service Airfreight  
Locatie: Schiphol  
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