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Wij zijn op zoek naar een All-round Expediteur – full time
Prioriteiten stellen kun je als de beste. Je werkt gedreven; zelfstandig en in teamverband en weet jezelf te
motiveren. Initiatief tonen is jouw ding, waarbij je focust op oplossingen. Lastige materie wordt door jou goed
gehanteerd, waarbij je problemen en onverwachte uitdagingen op een creatieve manier kunt oplossen. Je gaat
accuraat om met je taken en beschikt over commercieel inzicht.
Daarnaast:
beschik je minimaal over een mbo opleiding en heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
ben je klantvriendelijk, communicatief sterk en beheers je de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als in
geschrift;
ken je Microsoft Office (Word, Excel) en Outlook op je duim.
Als Expediteur/Forwarder:
op onze operationele afdeling ben je de verbindende schakel tussen Y&O en onze klanten. Klanten die gebruikmaken
van onze services kunnen met jouw hulp en inzet rekenen op hoogstaande en professionele service. Je bent
verantwoordelijk voor het volledige transportproces; van het laden en verschepen en het regelen van de juiste
documentatie tot het afleveren van goederen. Je hebt daarbij goed contact met klanten, luchtvaartmaatschappijen,
rederijen en transportbedrijven.
Enkele werkzaamheden zijn:
Het verzorgen van de algehele afhandeling van luchtvracht- en zeevracht zendingen, in samenwerking met interne
en externe afdelingen, conform overeengekomen afspraken met opdrachtgevers.
Zorgdragen voor een tijdige en correcte doorgave van papieren, documenten en informatie aan andere afdelingen.
Op directe en indirecte wijze communiceren met klanten m.b.t. alle voorkomende problemen en aanvaardbare
oplossingen aandragen.
Het onderhouden en ontwikkelen van klantcontact met potentiële en bestaande klanten, alsmede met buitenlandse
vestigingen en partners inzake transporten.
Het aanmaken, controleren en factureren van dossiers; de financiële afwikkeling.
Dit bieden wij jou:
Je werkt in een ambitieuze, dynamische en professionele omgeving en maakt deel uit van een team van mensen die
uitblinken in wat ze doen.
Start jij je carrière bij Y&O, dan hoort daar het volgende bij:
Een marktconform salaris, inclusief vakantiegeld.
25 vakantiedagen op fulltime basis.
Een pensioenvoorziening.
Een tegemoetkoming in woon-werkverkeer.
Geïnteresseerd?
Dan zien wij jouw cv en motivatie graag tegemoet aan de heer Yvo Huntjens.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Yvo Huntjens, op het nummer 06-13939777
en e-mail: yvo@yando.nl
Screening maakt deel uit van de sollicitatie procedure. Daarnaast vraagt Y&O alle medewerkers een VOG.

