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Administratief medewerker; M/V (Full-time/Part Time)
FAIR-FREIGHT is een zelfstandig dynamisch en groeiende internationale expediteur gevestigd op het
industrieterrein van Uithoorn aan de N201 vlak bij onze luchthaven Schiphol Airport.
Als internationale expediteur verzorgen wij de goederenstroom vanaf en naar elke bestemming waar
dan ook op de wereld, inclusief de complete Douane afhandeling en de bijbehorende formaliteiten.
Wat zoeken wij precies;
In de internationale transportwereld zijn wij als expediteur een dienstverlener tussen onze klanten,
toeleveranciers, vervoerders en onze buitenlandse agenten. Als allround administratief medewerker
onderhoud je zakelijke contacten met deze verschillende partijen. Je verzorgd de boekingen voor
zowel voor inkomende en uitgaande facturen en handelt deze voortvarend af. Daarnaast onderhoud
je commerciële contacten met onze klanten en leveranciers. In deze functie heb je veel eigen
verantwoordelijkheid en werk je zeer nauwkeurig en in samenwerking met je collega’s.
Wat verwachten wij van onze nieuwe collega;
Voor deze functie moet je wel beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
Gezien het dynamische en internationale karakter van deze functie ben je flexibel met je werktijden
en beheers je daarnaast het Nederlands, ook het Engelse taal in woord en schrift.
HBO/MBO werk- en denk niveau, en eventueel ervaring met internationaal logistiek. Bekend met
verschillende computer programma’s zoals Exel, Word, en Exact Online is wel een pre.
Wat kunnen wij bieden bij FAIR-FREIGHT;
Een uitdagende functie binnen een jonge organisatie met een prettige informele werksfeer.
Een team met allround ervaring die ervoor zorgt dat je snel en goed ontwikkeld in deze branche.
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, uiteraard afhankelijk van leeftijd en
ervaring. Doorgroei mogelijkheden met de daarbij behorende opleidingsmogelijkheden zijn er volop.
Wanneer je denkt dat deze bovenstaande uitdagende functie precies is wat je zoekt,
maak dit dan schriftelijk aan ons bekend d.m.v. een email, inclusief je Curriculum Vitae naar;
Martin Meijerink
Email; martin@fairfreight.nl
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