Movianto Group is een logistiek dienstverlener exclusief voor de healthcare industrie, bestaande
uit de farmaceutische, biotech en medical device industrie. Movianto biedt diverse soorten
logistieke diensten aan voor meer dan 600 klanten in Europa. Vanuit 20 magazijnen verzorgt
Movianto de opslag, het transport en klanten service voor haar veelal internationale klanten.
Daarnaast biedt Movianto "value added services" zoals cash collection, douane afhandeling en
fabricage zoals het (her)verpakken en (her)labelen van producten. www.movianto.com
Op dit moment zijn wij voor onze vestiging in Oss op zoek naar een:

Assistent expediteur/ freight forwarder (fulltime)

Ref. NL201906002
die van aanpakken weet en onze internationale zendingen in goede banen wil leiden!
Wat houdt de functie in?
Met deze functie is jouw grootste doel om onze internationale transporten goed te laten
verlopen. Je zorgt ervoor dat de leveringsafspraken met externe partijen worden
nagekomen en jij ondersteunt het proces. Je bent hierbij samen met het team
verantwoordelijk voor het dagelijkse internationale vervoer van onze import- en
exportzendingen en zorgt ervoor dat deze op tijd worden geleverd en volgens de
regelgeving die geldt. Je legt hierbij een sterke focus op de naleving van wet en regelgeving
in de luchtvracht, de processen, kwaliteit, geleverde service en productiviteit.
Tenslotte doe je dit allemaal op een veilige en milieubewuste manier.
Wat ga jij doen:
•

•
•
•
•

Samen met je collega’s van de Global freight and Customs Management ben je
verantwoordelijk voor het dagelijks internationaal vervoer van de zendingen die
uitbesteed zijn aan externe partijen, jij assisteert de freight forwarder en administreert
dit nauwkeurig;
Adviseren bij nieuwe en ad hoc bestemmingen en spot quotes voor het gebruik van de
juiste vervoerder, service, prijs en vervoerswijze;
Het dagelijks opvolgen van pakketzendingen via integrators;
Het informeren van customer service en van klanten over de status van zendingen;
Naleven van de GDP richtlijnen en regelgeving;

Wat heb jij te bieden:
Wij zoeken een assistent expediteur die onze processen soepel laat verlopen en goed
overzicht kan behouden. Ook beschik je over het volgende:
•
•

MBO niveau of gelijkwaardig ervaren;
1 tot 3 jaar aantoonbare ervaring in internationaal transport, zowel in luchtvracht en
vervoer over de weg.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring met internationaal transport via luchtvracht en pakketzendingen;
Bekend met documentatie-eisen voor internationale bestemmingen, doaune kennis;
Je hebt ervaring met offerteprocessen met internationale vervoerders en bent
vertrouwd met marktpijzen;
Je bent communicatief vaardig en werkt graag in een multiculturele bedrijfsomgeving;
De eigenschappen ‘teamplayer, kwaliteitsgedreven en verantwoordelijk’ zijn
eigenschappen die perfect bij jou passen;
Je legt de nadruk op groei, ontwikkeling en je bent professioneel;
Je hebt uitstekende kennis van Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling en
schriftelijk;
Gevorderde kennis in Microsoft Office (Word, Excel en Powerpoint).

Wat bieden wij?
Als jij wilt werken bij een jonge, dynamische en internationale organisatie dan zijn wij de
juiste werkgever voor jou! We bieden je een collegiale werkomgeving in een gedreven team
waarbij we veel aandacht besteden aan scholing. Tenslotte bieden we je een goed
arbeidsvoorwaardenpakket waarmee je vooruit kunt.

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je cv met een korte motivatie naar HR-NL@owensminor.com Wil je eerst meer weten? Ook dan kun je contact opnemen met de afdeling
HR bereikbaar op 0412-406420 of per bovenstaand e-mailadres.

