Luchtvracht expediteur Rotterdam
Functieomschrijving
Wil jij werken in een dynamisch en onafhankelijk bedrijf dat een belangrijke speler is op het gebied van luchtvracht?
Heb je de kennis en kunde om opgeleid te worden tot volwaardige luchtvracht expediteur die belangrijke accounts
van ons gaat behandelen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden een divers takenpakket waarin je te maken
krijgt met alle facetten van de luchtvracht, hoofdzakelijk export. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Tarieven opvragen;
- Ladingen accepteren en boeken;
- Vrachtbrieven en douane documentatie opmaken;
- Coördinatie van logistieke problemen en aandragen van oplossingen;
- DG zendingen behandelen;
- Contact onderhouden met klanten, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en transporteurs.

Functie-eisen
We vinden het belangrijk dat je gemotiveerd bent om je te blijven ontwikkelen en dat je over HBO werk- en
denkniveau beschikt. Wij vragen:
- Relevante werkervaring is een pré;
- Kennis van het MS Officepakket;
- Kennis van de logistiek en wetgeving;
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift.

Benodigde eigenschappen
We zijn op zoek naar een collega die wil meegroeien met ons bedrijf, goed in het team past en de volgende
eigenschappen bezit:
- Betrokkenheid en stressbestendigheid;
- Goede contactuele vaardigheden;
- Eerlijke en open communicatie;
- Geen negen tot vijf mentaliteit;
- Een flexibele en leergierige werkhouding;
- Bereidheid tot het volgen van cursussen.

Werkomgeving
Wij zijn een Nederlandse logistieke dienstverlener met een sterk internationaal netwerk. BGL is een grote speler
op het gebied van luchtvracht en we zijn onze zeevracht afdeling aan het door ontwikkelen. We investeren
momenteel in ICT oplossingen, die ons zullen ondersteunen in het zo goed mogelijk bedienen van de klanten. Het
kantoor in Rotterdam is recentelijk verhuisd naar een zelfstandige vestiging aan de A15. Dit alles biedt een goede
basis voor de toekomst, die wij met vertrouwen tegemoet zien. Kijk op onze website www.bestgloballogistics.nl voor
meer informatie.
We bieden goede arbeidsvoorwaarden, een informele werksfeer en een divers team waarbinnen iedereen de kans
krijgt om zichzelf te zijn. Wij organiseren jaarlijks meerdere evenementen met collega's en met klanten en
leveranciers, waardoor je de mogelijkheid hebt om jouw netwerk te vergroten.

We zijn op zoek naar een collega voor onze vestiging in Rotterdam.

Solliciteren?
Wil jij bij ons aan de slag? Stuur je CV met motivatiebrief naar: pz@bestgloballogistics.nl.

