Kempen Transport B.V. is een logistiek dienstverlener, gespecialiseerd in het geconditioneerd vervoer van
groenten en fruit, met name vaste lijndiensten vanuit Nederland en België naar voornamelijk Duitsland.
Een team van ruim 200 medewerkers is momenteel werkzaam bij het bedrijf. De goederen worden
vervoerd met een 150-tal koelwagens. Wij luisteren naar de wens van de klant, 7 dagen per week, 24 uur
per dag.

Wij zijn op zoek naar geschikte kandidaat voor de functie van:

ASSISTENT – EXPEDITEUR
Functieomschrijving
Als assistent - expediteur zorg je ervoor dat goederen probleemloos de plaats van bestemming bereiken.
Op basis van je kennis van de markt en rekening houdend met de prijs, de duur en de betrouwbaarheid van het
type vervoer, maak je voor je klant de juiste keuze in de te bieden transportoplossing.
Werkzaamheden/hoofdtaken:
• Het verzorgen van het transport van de zendingen van A tot Z;
• Het toezicht houden op en uitvoering geven aan het afhandelen van zendingen;
• Pro-actief contact onderhouden met klanten en leveranciers m.b.t. offertes, lopende
transportopdrachten, eventuele klachten en/of problemen etc.;
• Het verzorgen van (transport)documenten;
• Het bijhouden van emballage.
Wat voor kandidaat zoeken wij?
• Goede kennis en/of relevantie werkervaring van de logistiek;
• Ervaring met TMS-systemen;
• Zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Teamplayer, maar wel ook zelfstandig kunnen werken;
• Je bent ondernemend en commercieel;
• Minimaal MBO werk en denkniveau;
• Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Geen negen tot vijf mentaliteit.
Wat bieden wij?
• Een dynamische en fijne werksfeer binnen een no-nonsense cultuur;
• Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
• Arbeidsvoorwaarden conform de cao Beroepsgoederenvervoer;
• Aanvullende opleidingen.
Reageren
Heb je belangstelling en wens je informatie over deze functie, dan kun je in de ochtenduren contact opnemen
met mevrouw Jopy Steeghs-van Bolderen (HR-manager) op 077-2066005.
Schriftelijke reacties voorzien van cv, motivatie en beschikbaarheid kun je sturen naar info@kempentransport.nl. Adres: Venrayseweg 148, 5928 RH Venlo bedrijventerreinnummer 3829.
Voor meer informatie kijk op www.kempen-transport.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Specialist in geconditioneerd vervoer

