Wij zijn op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:
Medewerker Order-Entry
( parttime avond )

Functieomschrijving
Je bent werkzaam op de afdeling Order-Entry die nauw samenwerkt met de afdeling planning. Je bent voor de afdeling
planning het aanspreekpunt aangaande alle zaken rondom de transportorders van klanten. Met je collega's bouw je
een betrouwbare service op voor het vervoer van AGF producten naar Duitsland.
Werkzaamheden en hoofdtaken:
• Het registreren van telefonische en schriftelijke (per fax of e-mail) transportopdrachten;
• Het controleren en verwerken van deze orders en ritgegevens;
• Invoeren transportopdrachten in Transport Management Systeem;
• Invullen van de CMR’s;
• Alle voorkomende administratieve werkzaamheden rondom een transportplanning;
• Een groot deel van het werk kent een dagelijkse herhaling;
• Neemt regelmatig telefoon aan, beantwoord vragen en verwijst door.
Wat zoeken wij?
• Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding. Ervaring en affiniteit in de transportwereld is een pré;
• Het blind typen met 10 vingers is geen probleem voor jou;
• Je beheerst de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Ook heb je kennis van een TMS Systeem en MS Office;
• De werkzaamheden worden in de avonduren uitgevoerd (17:00-21:00 ) en met enige regelmaat rekenen we
ook op zaterdag op jou;
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Je bent stressbestendig en hebt geen 9 - 5 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
Direct solliciteren kan via onze website www.kempen-transport.nl/vacatures of stuur je reactie voorzien van cv en
motivatie naar HR@kempen-transport.nl.
Voor meer informatie over deze functie kun je in de ochtenduren contact opnemen met onze HR-afdeling op 0772066978.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

