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Vacature Export Medewerker Mandarijn Sprekend 
 
Onze opdrachtgever 
Als Export Medewerker kom jij te werken bij een grote internationale logistieke organisatie. In 1995 is 
onze opdrachtgever opgericht. Met het hoofdkantoor in Hoofddorp, ondersteunen zij met hun diensten 
meer dan 7000 klanten wereldwijd. Onze opdrachtgever biedt expeditie oplossingen aan via lucht-, 
zee- en wegtransport. 
 
Standplaats  
Hoofddorp 
 
Salaris 
Salarisindicatie van €2.200,- tot €3.000,- bruto per maand. 
  
Onze ideale kandidaat 

• Je beschikt over een afgeronde mbo-4 opleiding, bij voorkeur in een logistieke richting; 

• Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je beheerst Mandarijn in woord en geschrift; 

• Je bent flexibel;  

• Je bent klant- en servicegericht; 

• Je bent beschikbaar voor een 40-urige werkweek.  
 
Wat hebben wij jou als Export Medewerker te bieden 

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract; 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een internationale omgeving; 

• Een werkomgeving met voldoende doorgroeimogelijkheden;  

• Veel ruimte om de werkzaamheden in te delen;  

• Een pensioenregeling; 

• Je werkt in een enthousiast en hecht team met een informele werksfeer met korte lijnen. 
  
Jouw nieuwe werkomgeving 
Als Export Medewerker ben jij werkzaam binnen een team van vier man. Jij bent het aanspreekpunt 
voor een aantal gedefinieerde klanten, van buitenlandse agenten tot aan transportbedrijven. Deze 
klanten bevinden zich in China. Je adviseert bij logistieke vraagstukken en draagt zorg voor een 
correcte en tijdige operationele en administratieve afhandeling van exportzendingen. Daarnaast houd 
jij je bezig met tariefonderhandelingen met luchtvaartmaatschappijen en het opmaken, verwerken en 
verzenden van douaneaangiftes. 
 
Reageer direct! 
Ben je enthousiast geworden over de functie Export Medewerker? Graag ontvangen we je 
motivatiebrief en cv. Je kunt deze sturen naar solliciteren@status-pro.nl. Voor meer informatie kun je 
bellen naar Kenneth Ho-A-Chin, bereikbaar op 0172-334011. 
 


