EXPEDITEUR/ZEEVRACHTEXPERT

Hitachi Transport System (HTS) is een internationale logistieke dienstverlener die samen met haar klanten nadenkt over een passende logistieke oplossing. Mede door innovatieve oplossingen en maatwerk
biedt HTS vanuit haar Europese vestigingen een uitgebreid dienstenpakket met een wereldwijde dekking. Bij HTS in Nederland kunt u terecht voor de opslag van uw producten in één van onze magazijnen,
douane inklaringen en het transport vanaf fabriek tot aan de klant.

DE FUNCTIE
Voor onze vestiging in Waardenburg zijn we op zoek naar een fulltime Expediteur/Zeevracht Expert
(m/v).
Je verwerkt in- en uitgaande zendingen, roept transport af, verzorgt de bijhorende documenten, volgt
de zendingen en zet de order- en transportgegevens in het systeem.

WERKZAAMHEDEN








Ontvangen van import- en exportgegevens per klant gebaseerd op: bestemming, afleverdatum,
volume, complexiteit en vereiste import- en exportdocumenten. Voornamelijk voor zeevracht
maar ook voor andere transporten.
Invoeren van klant- en ordergegevens t.b.v. een juiste fysieke verwerking.
Administratief verwerken van orders en het verstrekken van bijhorende documentatie.
Informeren van warehouse en transporteurs over de aankomst of het vertrek van het transport.
Signaleren en communiceren van veranderingen betreffende orders.
Te woord staan van interne en externe klant m.b.t. het orderverloop (veelal in het Engels).
Collega’s ondersteunen bij het oplossen van knelpunten en problemen.

FUNCTIE-EISEN







Een relevante logistieke opleiding en MBO+ werk- en denkniveau.
Minimaal 2 jaar werkervaring met algemene zeevracht expeditie (FCL en LCL).
Goede beheersing van MS Office.
Bereidheid tot het werken in dag/avond rooster (tussen 07.30 uur en 20.00 uur)
Communicatief vaardig in woord en geschrift in de Engelse (80%) en Nederlandse taal (20%).
Je bent klantgericht (in- en extern), accuraat, werkdrukbestendig en collegiaal.

Je dient een bezwaren loze Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen.
WIJ BIEDEN
Naast een marktconform salaris bieden wij een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en een
dynamische werkomgeving waarbij samenwerking en collegialiteit voorop staat.
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV o.v.v. Expediteur-Zeevracht
Expert naar hts.hr@hitachitransport-eu.com.

