Voor onze locatie Schiphol zoeken wij een

Fulltime Medewerker C-Sum
(maandag tot en met zondag beschikbaar)
Wil jij aan het werk in een dynamische omgeving? Bos Logistics zoekt een enthousiaste,
servicegerichte Medewerker C-Sum voor tenminste 40 uur per week. Je fungeert als aanspreekpunt
voor douane, chauffeurs, leveranciers en klanten die komen laden en/of lossen. Daarnaast verzorg je
nauwkeurig en volledig je administratie.
Wat ga je doen?
 je bent het aanspreekpunt voor chauffeurs, leveranciers en klanten;
 contact onderhouden met klanten over de status van hun zending;
 afgetekende vrachtbrieven (P.O.D.) verzorgen;
 binnenkomende importcontainers controleren en correct invoeren in de douane-administratie
en uitgaande containers opmaken met de benodigde documenten;
 binnenkomende exportdocumenten controleren en zorgen voor een correcte inslag en uitslag;
 zorgdragen voor het beheer van de goederenvoorraad in het warehouse.
Wat heb je nodig?
 opleiding MBO/HBO;
 minimaal 1-3 jaar ervaring in soortgelijke functie en/of bij douane;
 kennis van- en affiniteit met automatisering, zoals MS Office, Boltrics en Transpas;
 communicatief vaardig, stressbestendig en accuraat.
 goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 je bent bereid ook ’s avonds en in de weekenden te werken;
 je kunt een actuele VOG overleggen;
 je bent woonachtig in de omgeving Schiphol.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een zelfstandige baan in een leuk team. Er is ruimte voor eigen initiatief en de
mogelijkheid voor verdere ontwikkeling en extra opleiding. Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform
cao Beroepsgoederenvervoer; salaris in schaal C.
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je brief en CV te sturen naar sollicitatie@boslogistics.eu
Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Ahvi Isri, Supervisor C-Sum, via
telefoonnummer 020 6557080.
Bos Logistics bestaat ruim 50 jaar en is gevestigd op Schiphol Zuid-Oost, met nevenvestigingen in
Rotterdam en België. Kernactiviteiten zijn het transport en de afhandeling van lucht- en zeevracht. De
brede dienstverlening is gericht op import en export en betreft globaal: FTL (Full Truck Loads), LTL
(Less Truck Loads), dedicated vervoer, warehousing, on airport services, zeeschepenbevoorrading en
douaneformaliteiten. Het leveren van kwaliteit is één van de pijlers van de onderneming.

