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Ben je enthousiast geworden? Top! 
Reageer snel via dit e-mailadres 
rene@falcolines.nl  

Voor vragen kan je mij bereiken op 
telefoonnummer: 06-53624803
Ook via WhatsApp en na werktijd

WAT GA JE DOEN ALS MEDEWERKER ORDER INVOER IN CONTAINERTRUCKING?

   Kortom ben je verantwoordelijk voor

Als medewerker order invoer in Container Trucking ben jij mede verantwoordelijk voor het correct
invoeren van de opdrachten van onze klanten. Je werkt in een team van 15 medewerkers die iedere dag
alle containertransporten voor onze klanten organiseren. Uiteraard staar jij je niet blind op alleen de order
invoer, maar spring jij bij als je collega’s hulp nodig hebben. Gezamenlijk ga je voor alle klanten het beste
transport regelen. Uiteraard ga je ook het nodige contact met deze klanten hebben.
•  Je werkt met een pro actieve houding
•  Inkomende opdrachten controleren en invoeren in ons plansysteem
•  Ontbrekende gegevens opvragen bij de klant
•  via computersysteem de containers aanmelden bij de terminals
•  Je signaleert knelpunten, lost deze op en zorgt er voor dat jouw team zich niet twee keer aan
 dezelfde steen stoot
•  je werkt direct samen met de voorplanning en de uitvoerende planning
 
   Wat zijn je kwaliteiten?

• Affiniteit met transport
•  Je hebt MBO werk en denkniveau
•  Accuraat werken
•  Je bent handig met geautomatiseerde systemen en Excel
•  Je kunt goed communiceren met je collega’s en haalt hier het maximale uit.
•  Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal is verreist.
•  Je staat stevig in je schoenen en beschikt over een dosis overtuigingskracht;
•  Voor je werk voel jij jezelf verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid durf je ook op je te nemen.
•  Indien nodig ga je ook meedraaien in de planning
•  Geen 9 tot 5 mentaliteit

   Ons aanbod

Een baan met veel verantwoordelijkheid en afwisselende werkzaamheden, elke dag opnieuw. Je krijgt veel
vrijheid in de uitvoering van de functie en daarnaast staat het team open voor nieuwe initiatieven en
verbetervoorstellen. Je komt in een gespreid bedje, maar als je van een uitdaging houdt en standvastig
bent, valt hier genoeg te bereiken en kan je samen met het team een mooie groei doormaken.
Je komt te werken bij een internationaal bedrijf met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden. Dit alles komt met passende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

   Over de organisatie

Jouw nieuwe werkgever is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in transport van geconditioneerde
goederen. Met dagelijks tussen de 100 en 120 trucks die rijden door heel Europa. Voor haar klanten regelt
deze organisatie alle transporten over weg en bijkomende administratieve zaken. Dit alles wordt geregeld
door een groep van 12 operationele mensen. Ook komend jaar verwachten we weer te groeien en zoeken
we voor deze uitbreiding een medewerker order invoer.


