Voor onze locatie Schiphol zijn wij op zoek naar een
Loodsmedewerker
(fulltime)
Wat ga je doen?
Zorgdragen voor de levering van een kwalitatief on-air product. Je zorgt dat je de werkzaamheden op
zodanige wijze uitvoert dat service en veiligheid vooropstaan. 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;
 Je zorgt voor het juiste gebruik van interne transport- en hulpmiddelen;
 Je zorgt voor correcte verwerking van importzendingen, zodat de zendingen tijdig en correct verwerkt
worden en door de klant kunnen worden opgevraagd;
 Je zorgt voor correcte verwerking van exportzendingen door deze te controleren. Daarbij zorg je voor
verzending naar de klant of voor opslag in de loods, zodat het klaarstaat voor latere verzending;
 Je controleert inkomende goederen op schade en behandelt dit volgens de daarvoor bestemde
procedures.
Wat heb je nodig:
 Opleiding minimaal LBO-niveau;
 Heftruckcertificaat en certificaat Medewerker Luchtvracht – of bereid zijn te behalen;
 Ervaring in Airfreight Warehousing is een pré;
 Stressbestendig, flexibel en collegiaal;
 Bereidheid dag-, avond- , nacht- en weekenddiensten te werken;
 Voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 Een geldige VOG niet ouder dan 6 maanden.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een leuke baan in een zelfstandig team. Er is ruimte voor eigen ideeën. Arbeidsvoorwaarden en
salaris zijn conform de cao Beroepsgoederenvervoer. Salaris in schaal C plus ploegentoeslagen.
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je brief en CV te sturen naar sollicitatie@boslogistics.eu Voor inlichtingen over deze
vacature kan je contact opnemen met Benny Heij, supervisor loods, via telefoonnummer 020 - 6557088.
Bos Logistics bestaat ruim 50 jaar en richt zich met name op transport en afhandeling van luchtvracht,
zeevracht en containervervoer. De dienstverlening is 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.

