De activiteiten van Alfons Freriks Logistics - Rotterdam hebben betrekking op het organiseren, regisseren
en uitvoeren van alle intercontinentale containertransporten (deep sea) . De diensten welke centraal vanuit
Rotterdam worden georganiseerd en aangestuurd bestaan uit:
Container vervoer (Export & Import ) - Luchtvracht - Douane faciliteiten - Warehousing - Project expeditie
Mede op initiatief van Alfons Freriks Logistics is in 2006 het wereldwijde netwerk van de MarcoPoloLine Group
ontwikkeld. De Marco Polo Line Group is een autoriteit op het gebied van intercontinentaal
containervervoer. Het is een gekwalificeerd netwerk van agenten met lokale kantoren die een
strategische positie bekleden in alle delen van de wereld. Met de MarcoPoloLine Group is de
concurrentiepositie danig versterkt. Anno 2012 is de MarcoPoloLine Group actief in meer dan 99 landen
met 358 lokale vertegenwoordigingen.
Voor onze vestiging te Rotterdam komen wij graag in contact met een enthousiaste en dynamische

Expediteur m/v (40 uur)
die met name ervaring heeft in het verzorgen van export zendingen, maar tevens import zendingen kan
behandelen. Een teamplayer die heel goed zelfstandig kan werken, iemand die vóór zijn problemen
gaat zitten en van nature de klant volledig op de hoogte houdt van alles wat met diens zending(en)
gebeurt. Een goede communicator!
Verantwoordelijkheden:
vastleggen van de volledige opdrachtgegevens
beoordelen van aanvragen en acceptatie van expeditie opdrachten
organiseren, instrueren en controleren bij de uitbesteding van diensten aan leveranciers
beheren en juist gebruik van de documenten en de wettelijke vergunningen
plannen van uitbestede diensten en eigen activiteiten
samenstellen van het dossier ten behoeve van uitvoering en financiële administratie
opstellen van werkinstructies, los- en laadopdrachten
registreren, coördineren en behandelen van de klachten van Opdrachtgevers
Volledige douane afhandeling (zowel in- als uitvoer)
Functie eisen:
opleiding MBO/HBO niveau dan wel door ervaring verkregen
ervaring in de behandeling van Export zendingen is een must
ervaring in de behandeling van Import zendingen is een pré
goede sociale vaardigheden
gedegen kennis van de Engelse taal in woord en geschrift,
kennis van geautomatiseerde systemen en ervaring hiermee
minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie

Herken je jezelf in bovengenoemd profiel?
Mail dan je motivatie en CV naar: u.hendriks@alfonsfreriks.com

