Voor onze Loods te Schiphol zijn wij op zoek naar

Loodsmedewerker (Fulltime)
Wat ga je doen?
Doel van je functie is om zorg te dragen voor de levering van een kwalitatief on-air product.
Daarbij rekening houdend dat je de werkzaamheden op een dusdanige wijze uitvoert dat
service, veiligheid en collegialiteit hoog in het vaandel staan. Je handelt kostenbewust, wat
inhoudt dat je in je denken en doen gericht bent op een optimaal gebruik van tijd, geld en
andere middelen.
 Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en conform de voorschriften (voor)laden en
lossen van zendingen
 en draagt hierbij zorg voor het juiste gebruik van interne transport- en hulpmiddelen.
 Je draagt zorg voor het correct verwerken van import zendingen, opdat de import
zendingen tijdig en correct verwerkt worden en door de klant kunnen worden
opgevraagd.
 Je draagt zorg voor het correct verwerken van export zendingen door deze te
controleren. Daarbij zorg je voor een juiste verzending naar de klant, dan wel voor
opslag in de loods, opdat het klaarstaat voor latere verzending.
 Je controleert de inkomende goederen op schade en behandeld dit volgens de
daarvoor bestemde procedures.

Wat heb je nodig:












Opleiding: minimaal LBO;
In bezit van heftruck certificaat of bereid zijn om het te halen;
Kennis hebben van opslag gevaarlijke stoffen, security awareness en
arbeidsomstandigheden;
Kennis van automatiseringssystemen, bij voorkeur van een WMS systeem en kennis
van Boltrics;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Wisselende werktijden;
Presteren onder werkdruk is geen probleem voor jou;
VOG kunnen overleggen;
Ervaring in Airfreight Warehousing;
Integriteit en flexibiliteit; 24/7 mentaliteit;
Netjes, zelfstandig en zorgvuldig werken is een harde eis.

Wat bieden wij?
We bieden je een leuke baan in een leuk team met veel zelfstandigheid waarin je jouw
professionaliteit kunt aanwenden om de organisatie te adviseren en te begeleiden. Er is
ruimte voor eigen initiatief en goede ideeën. Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform Cao
Beroepsgoederenvervoer. Salaris in C schaal.
Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je brief & CV opsturen naar:
sollicitatie@boslogistics.eu. Voor inlichtingen over deze vacature kun je telefonisch contact
opnemen met de afdeling Personeelszaken op telefoonnummer 020-6557083.
Bos Logistics bestaat al ruim 50 jaar en richt zich met name op transport en afhandeling van
luchtvracht, zeevracht en containervervoer. De dienstverlening is heel breed, zowel voor
import als voor export, zoals FTL (Full Truck Loads), FCL (Full Container Loads), LTL (Less
Truck Loads), LCL (Less Container Loads), dedicated vervoer, warehousing, on airport
services, zeeschepenbevoorrading en douaneformaliteiten. Het leveren van kwaliteit is een
van de pijlers van de onderneming.

