
 

    

Vacature Cargo Office Agent (import-export) 

Voor ‘t kloppend hart binnen WFS zijn wij op zoek naar administratieve en dienstverlenend toppers. Sta je aan het begin van je 

loopbaan of zoek je een nieuwe uitdaging dan ben je bij ons aan het juiste adres.  

Worldwide Flight Services (WFS) is een dynamische internationale organisatie met wereldwijd  35.000 werknemers. Op bijna 

elke grote luchthaven ter wereld is WFS vertegenwoordigd. WFS bestaat op Schiphol sinds 2004 en is inmiddels uitgegroeid tot 

een organisatie van ongeveer 260 collega’s met een informele werksfeer. WFS is een luchtvrachtafhandelingsbedrijf; we nemen 

import- en exportvracht aan en zetten het klaar voor verdere afhandeling. We lossen trucks, bouwen vracht op vliegtuigplaten 

of in containers en zorgen dat elk pakketje op de juiste plek elders ter wereld aankomt. Werkelijk elke denkbare soort vracht 

komt binnen, dat maakt ons werk leuk; dagelijks trekt de wereld aan ons voorbij. 

Je takenpakket 

• Je bent verantwoordelijk voor het correct en tijdig invoeren van gegevens in het systeem van WFS en/of de klanten; 

• 1e aanspreekpunt voor klanten en interne afdelingen als het gaat om de afhandeling van diverse goederen; 

• Het aansturen/monitoren van het proces om de afgesproken deadlines te halen is een groot onderdeel van jouw werk. 

• Je controleert gevaarlijke stoffen of zorgt dat dit wordt gedaan; 

• Volledige afhandeling van dossiers t.b.v. klanten en de facturatie;  

 

Jouw profiel:  

• Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt goede kennis van Excel, Word en Outlook; 

• Je bent proactief, probleemoplossend, service-minded en hebt een no-nonsense mentaliteit 

• Je bent bereid om in wisseldiensten te werken (dag, avond, nacht en weekenddiensten) 

Wat bieden wij? 

• Een leuke, uitdagende baan in een dynamische internationale omgeving op Schiphol; 

• Een job waar je écht het verschil kan maken in een team van “eager” collega’s  
• Werken in een inspirerende, succesvolle en groeiende organisatie met familiaire cultuur. 

• Een marktconform salaris met uitstekende secundaire voorwaarden 

Voel jij je aangesproken door het bovenstaande profiel stuur dan je cv en een korte motivatie ter attentie van Mirjam Hellinga, 

HR Manager. Solliciteer direct en klik op de link : https://WFSAero.inhroffice.com/nl/job/196281/apply 

Of stuur een E-mail naar : Recruitment.ams@wfs.aero 

Acquisitie naar aanleiding van het profiel wordt niet op prijs gesteld. 

Soort dienstverband: Fulltime/Parttime/Weekend  

https://wfsaero.inhroffice.com/nl/job/196281/apply

