Junior/medior Expediteur
Peeters Global Logistics (PGL) is een internationaal expeditie bedrijf welke zich focust
op het midden en klein bedrijf en zowel weg-, zee- als luchttransport aanbiedt aan haar
klanten. Onze clientèle is heel divers en legt de nadruk op internationaal drank transport,
beursleveringen maar uiteraard ook allerlei andere goederen transport. Dit alles uiteraard
met een persoonlijke benadering en hoog service level.
We zijn een kleine, groeiende onderneming met hoge ambities en zijn op dit moment op
zoek naar een Expediteur (Junior / Medior) – Fulltime (40 uur per week)
Wat ga je doen?
Als Expediteur ben je de spin in het web voor allerlei transporten. Je onderhoudt
contacten met de verschillende vervoerders, boekt orders in en onderhoudt de relatie
met de klant. Kortom je beheerd het proces van A tot Z:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor de export/import zendingen via zee-, weg- en
luchttransport
Onderhouden van contact met klanten, agenten en vervoerders
Zorg dragen voor een correcte afhandeling van bijbehorende vervoersdocumenten
Bewaken van de looptijden
Begeleiden van de douane documentatie
Adviseren van klanten met betrekking tot de uitvoering van het transport
Afhandelen van binnenkomende klachten en eventuele schades
Opmaken en controleren van inkomende en uitgaande facturen

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mbo opleiding niveau 4 (Logistieke richting)
Startend op de arbeidsmarkt – maximaal 5 jaar werkervaring in een logistieke rol
Kennis van transport documentatie
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal
Communicatief vaardig en accuraat
Je kunt goed omgaan met computers en software pakketten
Je bent een teamplayer, pro actief en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan
Je bent flexibel en niet te beroert een stapje harder te zetten op drukke
momenten

Naar wat voor eigenschappen zijn wij opzoek?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een pro-actief ingesteld persoon
Je bent secuur en erg nauwkeurig
Multi tasken is voor jou geen probleem
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid
Je vind het belangrijk om de klant voorop te stellen
Je kunt goed overweg met computers
Geen 9-5 mentaliteit
Ervaring met het opmaken van douanedocumenten is een pré

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•

Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
Doorgroei mogelijkheden
Dynamische omgeving
Werken in een platte, transparante organisatie
Uitstekende opleidingsmogelijkheden
Werkomgeving waarbij kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat

