Expediteur Airfreight Export
Perishables
Voor onze vestiging op Schiphol zijn wij op zoek naar een Expediteur voor onze Export afdeling met Perishables kennis.
In deze uitdagende en afwisselende functie ben jij als expediteur het aanspreekpunt voor een gevarieerd klantenbestand
binnen de perishable industrie. Je adviseert bij logistieke vraagstukken en draagt zorg voor een correcte en tijdige
operationele en administratieve afhandeling van export zendingen.
Operationele taken
•

Accountmanagement voor een aantal gedefinieerde klanten;

•

Correcte en tijdige operationele en administratieve afhandeling van luchtvracht export zendingen;

•

Adviseren van klanten en het aanbieden van passende oplossingen voor logistieke vraagstukken;

•

Plaatsen van de boekingen bij de luchtvaartmaatschappij;

•

Het onderhouden van contacten met buitenlandse Hellmann kantoren, agenten, klanten en rederijen over de
aankomst en verdere afhandeling van zendingen;

•

Organiseren van wegtransport;

•

Contact onderhouden met de loods en de klant m.b.t. het aanleveren en ophalen van vracht;

•

Facturatie van de zending en de bijbehorende controle.

Wij vragen
•

Minimaal afgeronde MBO 4 opleiding; een opleiding in logistieke richting is een plus;

•

Ervaring binnen de Perishables is een pré;

•

Je hebt een klant- en servicegerichte instelling en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;

•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

•

Verder beschik je over een klant- en service gerichte instelling, je bent oplossingsgericht, creatief en je beschikt over
een goed cijfermatig inzicht.

Wij bieden
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige baan binnen een dynamische en internationale werkomgeving.
Doorgroeimogelijkheden en de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. Tot slot bieden wij een marktconform salaris en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een vaste 13de maand.
Reacties
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie stuur dan je CV naar hr_benelux@hellmann.com. Indien je vragen hebt over deze
functie, kun je contact opnemen met de HR afdeling.
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website www.hellmann.net

