Transport Medewerker – 40 uur per week (fulltime)
Word je enthousiast van het werken in de transport? Dan is dit de ideale baan voor jou!
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Transport Medewerker die zich bezig gaat houden met
werkzaamheden die bijdragen aan de logistieke dienstverlening van Unidex.
Je werkzaamheden zijn ter ondersteuning van de Transport Manager en het team en bestaan o.a. uit
het contact leggen met rederijen voor prijzen van containers en trailers, het bijwerken van
informatie in de systemen, het laten controleren van containers tijdens de reis en het bijhouden van
de Transport mailbox. Daarnaast zorg je ook voor de voorbereidende werkzaamheden zoals de
verdeling en het inscannen van documenten voor het inklaren van containers. Verder vallen onder
de voornaamste werkzaamheden het nabellen van vervoerders met exportorders en het checken of
de verwachte levertijd van leveringen van leveranciers nog klopt. Tot slot meld je aan klanten dat de
order gereed staat om opgehaald te worden.
De functie is ontstaan door de enorme groei die Unidex B.V. de afgelopen jaren heeft doorgemaakt
waardoor we ook op distributiegebied nu meer willen uitbreiden. Er zijn nog 5 andere medewerkers
op de afdeling Transport werkzaam. Je rapporteert aan de Transport Manager.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt MBO werk- en denkniveau;
Je hebt (meerdere jaren) werkervaring in een administratieve functie en affiniteit met
logistiek. Ervaring in een logistieke functie is een pre;
Je bent communicatief vaardig, commercieel en servicegericht;
Je bent in staat om prioriteiten te stellen in werkzaamheden/taken;
Je bent goed in plannen van logistieke processen;
Je hebt mondeling en schriftelijke een uitstekende beheersing van de Nederlandse- en
Engelse taal
Je hebt een goede beheersing van Officeprogramma's zoals Word, Excel en Outlook
Kennis van het douaneprogramma en ERP-systeem is een pré.

Naast een prettige werksfeer biedt Unidex B.V. goede arbeidsvoorwaarden, waaronder 24
vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband en een goed salaris dat past bij jouw werk- en
denkniveau en ervaring. Tevens biedt Unidex B.V. een informele, no-nonsense manier van werken:
Resultaat telt, maar vooral ook respect voor elkaar en een goede sfeer.
Lijkt het je leuk om deze functie bij ons te vervullen? Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en
CV op het volgende mailadres: Sander.de.vries@unidexholland.com
*Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

Over Unidex
Unidex B.V. is gespecialiseerd importeur en distributeur van exotische levensmiddelen. Wij hebben
een assortiment van meer dan 3000 exotische levensmiddelen en producten uit o.a. Afrika, Azië,
Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Deze levensmiddelen en producten worden vanuit onze
hoofdvestiging in De Zilk geleverd aan klanten door heel Europa. Meer informatie over wat wij doen
en onze producten is terug te vinden op www.unidexholland.com.

