Cosco Shipping Lines (Belgium) nv
Cosco Shipping Lines (Belgium) nv is een scheepagentuur behorende tot de Chinese staatsrederij
Cosco Shipping Lines (www.coscoshippinglines.be). De rederij is actief op alle vaargebieden en
behoort tot de top 5 van de grootste container rederijen ter wereld.
Om de steeds groeiende stroom van ladingen van en naar Antwerpen/Zeebrugge te verwerken, zoeken
wij een :

Logistiek medewerk(st)er - Transport Planning
Algemene taken en verantwoordelijkheden








U staat in contact met interne en externe klanten voor de uitvoering van inland transporten in zowel
Benelux, Duitsland als Frankrijk
Na controle of alle noodzakelijke gegevens aanwezig zijn selecteert u de juiste vervoerder (zowel
truck, barge als spoor)
Voor import dossiers controleert u of alle documenten aanwezig zijn en geeft u opdracht tot
inklaring of Transit document.
Na selecteren van de vervoerder zal u het dossier vervolledigen en een transportopdracht sturen
aan de vervoerders.
U doet de opvolging van de planning en zal de dagelijkse problemen opvolgen, oplossen en
rapporteren
Indien nodig vraagt u de nodige tarieven en stuurt u offertes door aan de interne en externe klanten
U rapporteert aan de intermodal manager.

Profiel








U heeft een hogere opleiding logistiek of gelijkwaardig door ervaring
U bent hands on,en probleem oplossend en bent stressbestendig.
U heeft zin in een dynamische job in een Internationale omgeving
Kennis van de Europese kaart en de inland mogelijkheden in Benelux,Duitsland en
Frankrijk zijn een pluspunt
U heeft basiskennis van douanewetgeving en –reglementering
U spreekt goed Engels en kan u uit de slag trekken in het Frans. Kennis Duits is een
pluspunt.
U bent vertrouwd met MS Office toepassingen

Aanbod
Een vaste contract van onbepaalde duur.
Een interessante verloning (incl. extra-legale voordelen) in overeenstemming met uw ervaring en
competenties.
Een afwisselende job met internationale contacten.
Bijscholing binnen ons vakgebied en doorgroeimogelijkheden.
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Cosco Shipping Lines (Belgium) nv
Tav Mevr Karin Ghys / HR officer
Email: hr@coscoshippinglines.be

