
 
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Over de organisatie 
Hellmann is een gespecialiseerd internationaal expeditiebedrijf dat werd opgericht in 1871. Vier generaties later is Hellmann een 
bedrijf met een wereldwijd netwerk van 20.500 mensen in 489 vestigingen in 173 landen. We blijven groeien, en zijn daarom op 
zoek naar nieuwe collega’s! 

 
Wat houdt de vacature in? 
In deze uitdagende en afwisselende functie ben jij als expediteur export zeevracht 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 zeevracht zendingen (FCL en LCL).  Volgende verantwoordelijkheden pak je zo efficiënt mogelijk aan: 

• Operationele en administratieve afhandeling van uitgaande zeevracht zendingen; 

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

• Netwerken met andere Hellmann kantoren, agenten, klanten en leveranciers; 

• Afhandelen van douaneformaliteiten; 

• Plaatsen en coördineren van boekingen bij rederijen; 

• Organiseren van wegtransporten; 

• Verwerken en archiveren van documentatie; 

• Facturatie; 

• Resultaatgericht werken naar KPI’s toe door de correcte procedures te volgen; 
 

Wat vragen wij van jou? 

• Enkele jaren ervaring als expediteur, bij voorkeur ervaring met export; 

• Bachelor logistiek of gelijkwaardig door ervaring; 

• Goede kennis Nederlands/Engels. Frans is een leuke extra;  

• Je kan vlot overweg met de PC;  

• Je vindt het leuk om een duurzame relatie op te bouwen en te onderhouden met klanten en draagt klant tevredenheid 
hoog in het vaandel;  

• Je bent een enthousiaste teamspeler die vlot nieuwe contacten legt; 
 
Wat bieden wij jou? 
 

• Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een internationale werkomgeving; 

• Een loon afgestemd op jouw ervaring en kennis; 

• Tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques van 8€, DKV hospitalisatieverzekering. groepsverzekering, ecocheques); 

• Bovenop je 20 wettelijke vakantiedagen heb je recht op 6 ADV dagen en 4 halve sectordagen; 

• Je krijgt een voltijds contract aangeboden van onbepaalde duur 38u/week; 

• Binnen Hellmann Worldwide wordt er steevast ingezet op een aangename werksfeer en de ontwikkeling van medewerkers. 
Zo zijn er tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden; 

 

 

Expediteur Seafreight Export - Antwerpen 



 

Interesse? 

Geïnteresseerd om mee te bouwen aan onze verdere groei? Stuur dan je motivatiebrief + CV per e-mail aan 
HR_benelux@hellmann.com en wie weet mogen we jou binnenkort verwelkomen in onze F.A.M.I.L.Y. ! 

Voor meer informatie over ons bedrijf, zie www.hellmann.com en https://www.youtube.com/watch?v=sFi3OfbtS88 
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