
 
   
  
 

 

 

 

 

 

Wat zijn je werkzaamheden? 

De Administrator is werkzaam op de afdeling CLC (Contract Logistiek) en ressorteert onder de Customer Service Manager 
Contract Logistics. De Administrator CLC is verantwoordelijk voor het leveren van een optimale logistieke en administratieve 
dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Je voert alle administratief logistieke en organisatorische activiteiten uit die 
betrekking hebben op de financiële afwikkeling richting onze externe als interne klanten. 

• Je verzorgt de operationele en administratieve financiële afhandeling van onze externe en interne klanten; 

• Contact onderhouden met de CLC klanten met betrekking tot facturatie 

• Het onderhouden van contacten met de (buitenlandse) Hellmann kantoren, agenten, opdrachtgevers en leveranciers 
inzake de facturatie; 

• Het signaleren en oplossen van onregelmatigheden met betrekking financiële stromen binnen CL; 

• Voorbereiden van week en maandfacturen en informatie verstrekken binnen de afdeling inzake financiële processen; 

• Operationele en financiële dossiercontrole en tijdige en accurate facturatie van dossiers; 

• Alle overige voorkomende administratieve werkzaamheden welke nodig zijn binnen de organisatie. 

 

Wie ben jij? 

• Je hebt een afgeronde MBO niveau 4 diploma voorkeur in de richting logistiek; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift; 

• Een klantvriendelijke instelling; 

• Accuraat; 

• Ervaring met MS Office en bij voorkeur WMS systemen; 

• Het kunnen organiseren van eigen werk. 

 

Wat bieden wij jou? 

Hellmann Worldwide Logistics biedt een uitdagende baan in een zeer dynamisch globaal opererend familiebedrijf van 150 
jaar jong. Uiteraard ontvang je van ons een marktconform salaris als ook prima secundaire arbeidsvoorwaarden (denk aan 
reiskostenvergoeding, 13e maand, pensioenopbouw) in ruil voor je werkzaamheden, inzet en resultaten. 

 

Interesse? 

Wacht dan niet langer om te solliciteren op deze functie en stuur je motivatie met CV naar hr_benelux@hellmann.com. 

 

Voor meer informatie over ons bedrijf, zie www.hellmann.com en vergeet ons 150 jarig bestaan film niet te bekijken. 

https://www.youtube.com/watch?v=sFi3OfbtS88 
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