6 generaties creatieve innovatie in machinebouw
Cloostermans is een middelgrote, groeiende onderneming die internationaal actief is in het
ontwikkelen, produceren, assembleren en testen van machines. Onze organisatie wordt
gekenmerkt door een vlakke organisatiestructuur en een informele open bedrijfscultuur.

ADMINISTRATIEF BEDIENDE VERZENDING
(nationaal & internationaal transport)
•
Je bent verantwoordelijk voor de verzending van onze machines en spare parts naar onze klanten (wereldwijd)
•
Je organiseert de nationale en internationale baan-, lucht- en zeetransporten
•
Je maakt prijsafspraken met de transporteurs in samenspraak met procurement
•
Je stelt de verzenddocumenten op (cmr, douanedocumenten, shippingdocumenten, ...) en beheert deze
•
Je onderhoudt contacten met onze nationale en internationale klanten en informeert hen over de zendingen
•
Je stuurt medewerkers aan die verantwoordelijk zijn voor het correct inpakken van onze zendingen
•
Je werkt nauw samen met jouw collega’s van de administratie en met de project managers
•
je rapporteert aan de verantwoordelijke verzending
Jouw profiel
•
Je hebt een dynamische persoonlijkheid en bent een echte teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken
•
Je bent analytisch ingesteld, denkt oplossingsgericht, bent leergierig en stressbestendig
•
Je bent communicatief sterk en praat en schrijft vlot engels (kennis van andere talen is een pluspunt)
•
Je werkt gestructureerd, hebt oog voor detail en kan goed overweg met cijfers
•
Je bent veranderingsgericht en kan omgaan met wisselende prioriteiten
•
Je denkt na over de processen binnen jouw eigen functie en binnen de afdeling en zoekt continu naar
verbeterpunten
•
Je hebt een goede kennis van ms office (een goede kennis van excel is een pluspunt)
•
Je hebt kennis van nationale en internationale transportwetgeving
•
Je hebt ervaring in een gelijkaardige functie
•
Een opleiding in een logistieke richting is een pluspunt
•
Kennis van SAP is een pluspunt
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische werkomgeving
met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een hecht team.
interesse?
•
Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com
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