Expediteur Seafreight Export
Functie omschrijving

In deze uitdagende en afwisselende functie ben jij als expediteur het aanspreekpunt voor een gevarieerd klantenbestand. Je
adviseert bij logistieke vraagstukken en draagt zorg voor een correcte en tijdige operationele en administratieve afhandeling
van export zendingen (FCL en LCL). Wil jij de wereld van export transporten van jouw klanten leren kennen? En krijg jij
energie van een tevreden klant? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De werkzaamheden
Je komt te werken op een afdeling welke altijd in beweging is en iedere dag is anders. Je onderhoudt contact met collega’s
binnen en buiten kantoor, organiseert zeevracht vervoer en staat dagelijks in contact met klanten. Kortom een mooie
dynamische functie waar een expediteur zijn of haar ei volledig in kwijt kan. De volgende verantwoordelijkheden pak je zo
efficiënt mogelijk aan en tegelijk lever je samen met jouw collega’s de hoogste kwaliteit richting de klanten;
•
•
•
•
•
•
•
•

Operationele en administratieve afhandeling van uitgaande zeevracht zendingen (FCL en LCL);
Het adviseren van klanten en het aanbieden van passende oplossingen voor logistieke vraagstukken;
Het ontwikkelen van een goede relatie met rederijen;
Plaatsen van boekingen bij rederijen;
Onderhouden van contacten met buitenlandse Hellmann kantoren, agenten, klanten en rederijen over de aankomst
en verdere afhandeling van zendingen;
Controleren van EDI bestande van de overzeese partner op volledigheid en juistheid;
Organiseren van wegtransport;
Correct voorschrijven van de kosten en opbrengsten van een dossier.

Jouw profiel
Beschik jij over sterke communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid? Herken je je in de volgende punten? Dan ben jij
wellicht onze nieuwe collega:
•
•
•
•
•
•

Een MBO niveau 4 diploma in de richting logistiek;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift;
Een klantvriendelijke instelling;
Commerciële vaardigheden;
Uitstekende planning;
Proactieve communicatie.

Wat bieden wij jou?
Hellmann Worldwide Logistics biedt een uitdagende baan in een zeer dynamisch globaal opererend familiebedrijf van bijna
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?
Geïnteresseerd om jouw carrière bij ons te starten? Stuur dan je motivatiebrief + CV per e-mail aan:
HR_benelux@hellmann.com
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website: www.hellmann.net

