Expediteur Food Fowarding,
Logistieke partner (Antwerpen)
Hands-on KMO met sterke internationale reputatie
Deze KMO is gespecialiseerd in expeditie en transport voor de voedingssector; klantgerichtheid,
flexibiliteit en samenwerking staan centraal. Vanuit de Antwerpse haven zijn ze internationaal
gekend voor de kwaliteit en service die zij dagelijks leveren. Een geëngageerd team van 30
medewerkers voorziet logistieke totaaloplossingen op maat; verzendingen, opslag,
douanevrijmaking, kwaliteitscontrole en het faciliteren van transport behoren tot hun core
business! Om dit dynamische team te versterken zijn ze op zoek naar een gedreven Expediteur.

Expediteur met ambitie!
Als expediteur bouw je mee aan de toekomst van het bedrijf! Je start binnen de afdeling
wegtransport waar je de kneepjes van het vak leert om van daaruit door te groeien naar
expeditie. Binnen deze functie, zal je dan ook uitgroeien tot een sterke speler binnen het team.
In de startfase zal jouw takenpakket bestaan uit:




Contact met klanten, chauffeurs en transporteurs;
Administratie, opvolging en rapportering van logistieke opdrachten;
Dossierbeheer: transportdocumenten, planning en opvolging van zendingen.
Je zal je logistieke kennis en skills verder ontwikkelen op jouw tempo en doorgroeien naar een
expeditierol waarbij je de coördinatie van klantendossiers van A tot Z voor jouw
verantwoordelijkheid neemt. In deze functie zullen je taken uitgebreid worden met:






Conceptueel uitdenken van nieuwe dossiers;
Coördinatie en organisatie van expeditie-opdrachten waarbij je de spilfiguur bent tussen
klanten, magazijnmedewerkers, rederijen, agentschappen en lokale autoriteiten;
Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met alle partijen;
Je staat in voor het oplossen van problemen en opvolging naar klanten toe.

Jij?
Wij gaan ervan uit dat je gepassioneerd bent door logistiek en jezelf herkent in onderstaande
punten:











Opleiding in logistiek, transport of supply chain
Je bent flexibel en altijd bereid om de ‘extra mile’ te gaan
Teamplayer: je werkt graag samen met geëngageerde teamgenoten
Je bent niet bang om initiatief te nemen en staat sterk in je schoenen
Je bent hebt een talent voor planning, organisatie en coördinatie
Je hebt geen probleem met het stellen van prioriteiten
Je bent stressbestendig en denkt graag probleemoplossend mee met de business
Je bent sterk met cijfers
Je hebt ambitie en bent bereid aan de basis te beginnen en met volle kennis van zaken door te
groeien
Je bent vlot 3-talig (NL, FR, ENG)

Helemaal klaar voor deze uitdaging?
Grijp je kans! Stuur jouw CV naar Crossbridge, info@crossbridge.be.

