Voor onze locatie te Rotterdam zijn wij op zoek naar

MEDEWERKER C-SUM
Wat ga je doen?
Je fungeert als aanspreekpunt voor douane, chauffeurs, leveranciers en klanten die komen laden en
of lossen.

Dit houdt onder andere in:
Onderhouden van contact met klanten om hen te informeren over de status van de zending, de te
hanteren tarieven en eventuele onvoorziene omstandigheden, opdat de klant te allen tijde
geïnformeerd is over de status van de zending.
Aanspreekpunt zijn voor chauffeurs, leveranciers en klanten die komen laden en of lossen, geeft hen
hiertoe aanwijzingen. Draagt zorg voor de benodigde documenten voor de correcte uitslag procedure.
Regelt de afgetekende vrachtbrief (P.O.D.) en zorgt dat deze bij de juiste klant terecht komt.
Controleren van binnenkomende import documenten en voert deze correct in de DGVS administratie
in.
Controleren van binnenkomende export T1 documenten en zorgt voor een correcte inslag en uitslag.
Zorgdragen voor het accuraat beheren van de goederenvoorraad, opdat de informatie in het systeem
overeenkomt met de werkelijke voorraad in het Warehouse.

Wat heb je nodig:









Opleiding: MBO/HBO;
Ervaring: 1-3 jaar in soort gelijk werk en/of douane;
Kennis van en affiniteit met automatisering, zoals Microsoft Office, Boltrics en Nachon;
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Redelijke beheersing van de Engelse taal;
Communicatief vaardig, oplossingsgericht, stressbestendig;
Accuraat en servicegericht.

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.

