I.

ONZE KLANT

Onze klant is een tankopslagbedrijf, met haar core business in de opslag en overslag van
chemicaliën. Om hun klanten de beste service te kunnen verlenen staan zij ook in voor het
transport van hun containers en vaten. Daarnaast beschikken zij ook over een eigen schoonmaaken herstelafdeling, vulstations en een blending unit.
Om hun klantenservice optimaal te houden en het laden en lossen vlot te laten verlopen, gaan wij
voor hen op zoek naar een gemotiveerde m/v:
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II.

FUNCTIE



Je bereidt het laden en lossen voor van de schepen die aankomen en stelt hiervoor een
duidelijke planning op. Je houdt hierbij rekening met de opgegeven parameters;



Je staat dagelijks in contact met agenten, schepers en klanten;



Je maakt de nodige documenten op (douaneformaliteiten, transportdocumenten);



Tot slot voer je metingen uit om te bepalen hoeveel er werd geladen en/of gelost en sta je in
voor het stockbeheer.

III.

PROFIEL



Je hebt een bachelorsdiploma, bij voorkeur in logistiek management;



Een eerste ervaring in de maritieme sector is mooi meegenomen, maar gemotiveerde
schoolverlaters komen ook in aanmerking;



Je hebt kennis van de maritieme terminologie;



Kennis van douaneformaliteiten is een groot pluspunt;



Je spreekt vlot Nederlands/Engels, kennis Frans/Duits is mooi meegenomen;
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Je bent uiteraard heel planmatig en administratief aangelegd;



Je durft je verantwoordelijkheid opnemen en pakt de zaken proactief aan;



Je kan vlot en helder communiceren;



Je hebt ervaring met ERP-pakketten, liefst in SAP;



Tot slot ben je iemand die heel stressbestendig is en ook flexibel kan zijn (geen 9-5
mentaliteit).

IV.

AANBOD

Je krijgt onmiddellijk een vast contract aangeboden en komt terecht in een gezond familiebedrijf
waar medewerkers centraal gezet worden. Dit is een Je krijgt heel wat verantwoordelijkheid en een
aantrekkelijk salarispakket met maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en op termijn
een bedrijfswagen.

V.

CONTACT

Spreekt deze vacature je aan? Mail dan zeker je cv met korte motivatie naar:
Amélie Tondeleir
amelie@thefuturealliance.com
09/222 17 27
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