Functieomschrijving
Passen 250 Parmezaanse kazen in 1 vrachtwagen? Hoe zorg ik ervoor dat 15 big bags met graan zonder problemen
aankomen in de UK after Brexit? Krijg ik 80 gekoelde fusten bier binnen 3 dagen naar Noorwegen op tijd voor een
festival? Zie jij het als uitdaging om een oplossing te bedenken voor deze logistieke vragen? Ben jij goed in teamverband werken? Lees dan verder!
Vanwege aanhoudende groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:

Expediteur - Transport Planner
(Nijmegen, 40 uur )
Jouw uitdaging! Als Expediteur bij VCL verzorg je het totale logistieke proces. Je hebt contact met klanten en
vervoerspartners uit bijna alle landen van Europa. Van het aannemen van de vraag, het begrijpen van de lading,
het maken van de transportinstructies, assisteren bij in en uitklaringen. Per truck of intermodaal.
Tegelijkertijd beantwoord je vragen over de status van een transport en ben je het aanspreekpunt voor afwijkingen.
Wanneer een vracht is blijven hangen in Letland, dan is het aan jou om ervoor te zorgen dat deze vracht zo snel
mogelijk én tegen een goed tarief alsnog op de plaats van bestemming komt. Balen natuurlijk en in ons team mag
je stoom afblazen, maar een bezorgde klant houdt altijd het gevoel op nummer 1 te staan. Want onze kracht en
toekomst ligt in het ontzorgen van onze opdrachtgevers.
Ook verwachten we dat ingedeelde opdrachten worden verwerkt in ons systeem.
We willen samen met jou gaan groeien en rekenen erop dat jij hierin een actieve bijdrage gaat leveren.
Wie ben jij? Jij bent een gedreven persoon die een uitdaging ziet in het oplossen
van logistieke vraagstukken en toe is aan een nieuwe of eerste stap in zijn loopbaan.
Je bent kritisch op de uitvoering van je eigen werk en je draagt op positieve wijze bij 					
aan de versterking van onze organisatie.
Het is belangrijk dat jij je thuis voelt in een gedreven en ‘jong’ team.
Daarnaast beschik jij over
•

MBO+ werk- en denkniveau. Bij voorkeur richting transport en logistiek

•

Je denkt mee en bent in het bezit van goede communicatieve vaardigheden.

•

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Waar kom jij te werken? VCL is een expeditiebedrijf opgericht in 2007 en gespecialiseerd in transport			
binnen Europa.
VCL heeft een gloednieuw kantoor in Nijmegen.
Logistiek zit bij VCL in het bloed. Met ons gedreven en jonge team werken wij dagelijks als team om onze klanten
de allerbeste oplossing voor hun transport te bieden. Geen dag is hetzelfde, want iedere klant heeft een specifieke
vervoersvraag. Soms panklaar en duidelijk, soms een open vraag waar wij de beste oplossing voor creëren.

Wat hebben wij jou te bieden?
•

Een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.

•

25 vakantiedagen en een collectieve pensioenregeling.

•

Alle ruimte om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen.

•

De mogelijkheid om mee te groeien en te ontwikkelen.

•

Fulltime dienstverband

•

Leuke werkomgeving voor iemand met passie voor Logistiek

Interesse?
Solliciteer direct door een mail te sturen naar e.croes@vclgroup.nl

