
 

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

Door sterke groei zijn wij per direct op zoek naar de volgende parttime of fulltime collega’s  (M/V) 

Diverse loods functies import /export 
Vrachtbouwers 

Transportmedewerkers 

Loods medewerkers Import of Export 

Heftruckchauffeurs 

Starters/schoolverlaters 
 

In de loods houd jij je bezig met de complete afhandeling van de binnenkomende en uitgaande vracht. Er wordt gewerkt in 

teamverband een dynamische omgeving waarbij flexibiliteit, samenwerking en klantgerichtheid belangrijke kernvereisten zijn. . 

Ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar de logistieke branche of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in de logistiek dan is 

WFS misschien jouw nieuwe werkgever! 

Wat wij vragen:  

• Minimaal VMBO werk-denkniveau  

• Flexibiliteit/stressbestendigheid (continurooster); 

• Beheersing van de Nederlandse taal om te kunnen communiceren met collega’s tijdens de werkzaamheden en om 
onregelmatigheden vast te kunnen leggen; 

• Bereid zijn interne cursussen te volgen: 

• Het aanvragen van een VGB is onderdeel van het sollicitatieproces: 

 

Wij bieden jou:  

• Een leuke, uitdagende baan in een dynamische internationale omgeving aan de rand van Schiphol 

• Een marktconform salaris 

• Avond/nacht/weekend toeslagen  

• Reiskostenvergoeding en goede parkeergelegenheid 

• Pensioenregeling  

• Dynamische werkomgeving  

• Doorgroeimogelijkheden  

Voel jij je aangesproken door het bovenstaande profiel solliciteer dan direct of stuur dan je cv en een korte motivatie ter attentie van Mirjam 

Hellinga, HR Manger. Solliciteer direct en klik op deze link  https://WFSAero.inhroffice.com/nl/job/205570/apply. Of stuur een  E-mail: 

recruitment.ams@wfs.aero   

Je persoonsgegevens zullen worden verzameld en bewaard zolang de procedure loopt. Op het moment dat de procedure is afgesloten zullen 

we je gegevens na 12 maanden vernietigen. Door te solliciteren stem je hiermee in. 

 

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