VACATURE EXPEDITEUR

Ons bedrijf
Umicore is een wereldspeler in materiaaltechnologie. Een stabiele internationale groep en
tegelijkertijd een op en top Belgisch bedrijf met vier vestigingen in ons land. Wij ontwikkelen
technologieën en produceren materialen voor hoogwaardige zonnecellen gebruikt in satellieten,
herlaadbare batterijen, led-toepassingen, katalysatoren... Via recyclage halen we kostbare metalen uit
onder meer laptops en gsm's.
Je functie
Als expediteur organiseer je de totale administratieve afhandeling en uitvoering van lucht, spoor-,
baan- en zeehaventransporten en garandeer je vlekkeloos goederentransport. Je stelt offertes en
facturen op en onderhandelt interessante prijzen en voorwaarden. Je registreert klachten en
bespreekt deze met de verantwoordelijke voor verdere opvolging.
Je diploma en ervaring
Je hebt een Bachelor Logistiek. Je hebt ervaring met het ERP-systeem(SAP) en een basiskennis van MS
Office, het warehouse managementsysteem en transportboekingssystemen. Kennis van
douanewetgeving en internationaal zeetransport. Nederlands is je moedertaal, je hebt een
uitstekende kennis van Frans en Engels en een basiskennis van Duits.
Je persoonlijkheid
Als expediteur ben je creatief in het bedenken van alternatieve oplossingen. Je neemt weloverwogen
beslissingen. Je bent een teamspeler en bouwt vlot lange termijnrelaties op met klanten,
leveranciers...op basis van je expertise. Je kan om met constructieve kritiek en stress.
Je afdeling
In onze afdeling Specialty Materials produceren we oplossingen op basis van alkydharsen,
metaalzepen, nafteenzuren en adhesie promotors voor rubber. De sleutel tot ons succes is innovatie.
We zoeken steeds naar nieuwe werkwijzen en nieuwe ideeën om metalen duurzaam te produceren en
te recycleren. Stel je eens voor wat jij binnen zo'n uitdagende afdeling zou kunnen doen.
Wat mag je verwachten
Om de toekomst vorm te geven, tonen we vandaag al de weg. Als bedrijf én als werkgever. Onze
bedrijfscultuur garandeert dat iedereen ideeën kan uitwisselen en expertise opbouwen. We bieden
een competitief loon en alle voordelen die je mag verwachten van een top employer.
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