Secretary Plus Management Support
Dumolinlaan 1, bus 12
8500 Kortrijk

Administratief/logistiek bediende (m/v) regio Moeskroen (1248919)
Beschrijving
Voor onze klant regio Moeskroen gaan wij op zoek naar een administratief/logistiek bediende regio Moeskroen.
Het betreft een voltijdse, vaste functie.
Je zal instaan voor onderstaand takenpakket:
- Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van douanedocumenten
- Je staat in voor het volledige proces van retour naar leveranciers;
- Je beheert en analyseert niet-afgeleverde zendingen van klanten en organiseert vervolgacties hiervoor;
- Je voorziet corrigerende acties voor bovenstaande processen.
- Je behandelt klantenklachten met logistieke oorsprong (magazijn, transport) van A tot Z;
- Je staat in voor de controle van de aankoopfacturen van transport ten opzichte van overeengekomen tarieven;
- Je voert kleine boekhoudkundige taken uit;
- Je biedt allround administratieve ondersteuning

Functie eisen
- Je hebt een bachelor in een logistieke richting op zak of bent gelijkwaardig door ervaring;
- Je kan vlot overweg met Word en Excel. Kennis SAP en douane administratie is een plus maar geen must;
- Flexibel, gestructureerd en administratieve nauwkeurigheid zijn kenmerken die jou typeren;
- Je hebt ijzersterke communicatieve skills;
- Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
- Teamplayer is jouw tweede naam.

Wat wij bieden
- Een competitief salaris aangepast aan jouw kennis en ervaring;
- Een voltijdse vaste job;
- Een gevarieerde en boeiende functie vol uitdagingen.
Interesse? Reageer dan snel of stuur spontaan jouw cv door via volgende link: https://apply.secretary-plus.be/
Voor bijkomende inlichtingen kan je ook steeds telefonisch terecht op het nummer 056/25 29 22. Op
vrijdagnamiddag kan je altijd bij ons terecht zonder afspraak. Neem alvast jouw cv mee en samen bekijken wij
graag hoe we jouw carrière een nieuwe wending kunnen geven!
Neem zeker ook een kijkje op onze website www.weassistyou.com, hierop vind je een volledig overzicht van
onze vacatures in jouw regio.

