Voor onze Loods te Rotterdam zijn wij op zoek naar

Ploegleider Loods (Fulltime)
Geeft sturing aan de loods medewerkers en houdt nauw contact met de planning en het balie / C-Sum blok.
Doel is dat de operatie in de Loods zo optimaal en efficiënt mogelijk verloopt en de klant optimaal wordt
bediend. De werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij service, veiligheid en collegialiteit hoog in het
vaandel staan. De Ploegleider legt verantwoording af aan de Supervisor Loods.

Wat ga je doen:








Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van loods medewerkers;
Het tijdig en conform de voorschriften 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;
Je controleert export zendingen en je zorgt voor een juiste opslag in de Loods en/of verzending naar
de klant;
Je controleert de inkomende goederen op schade en behandeld schades volgens de daarvoor
geldende procedures;
Levert een bijdrage aan het veilig en schoon houden van de Loods.

Wat heb je nodig:














MBO-HBO werk en denkniveau;
3-5 jaar werkervaring;
Heftruck certificaat;
Kennis hebben van opslag gevaarlijke stoffen, security awareness en arbeidsomstandigheden (DG);
Kennis van automatisering zoals Microsoft Office en Boltrics;
Presteren onder werkdruk is geen probleem voor jou;
Integriteit en flexibiliteit; 24/7 mentaliteit;
Wisselende werktijden d.w.z. dag, avond en nachtdiensten;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Redelijke beheersing van de Engelse taal;
Netjes, zelfstandig en zorgvuldig werken is een harde eis;
In bezit van Medewerker Luchtvracht certificaat of bereid zijn om het te halen;
Een geldige VOG kunnen overleggen.

Wat bieden wij:
We bieden je een leuke baan in een leuk team met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er is ruimte
voor eigen initiatief en goede ideeën. Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform Cao
Beroepsgoederenvervoer. Salaris in E schaal plus ploegentoeslagen.
Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je motivatie & CV op te sturen naar:
sollicitatie@boslogistics.eu Voor inlichtingen over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met de
afdeling Personeelszaken op telefoonnummer 0206557083.

Bos Logistics bestaat al ruim 50 jaar en richt zich met name op transport en afhandeling van luchtvracht, en
zeevracht. 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.

