
 
 
Hamann International Logistics is een ambitieuze Belgische organisatie die wegvervoer-, lucht- , 
zeevracht en  logistieke activiteiten organiseert en uitvoert voor toonaangevende internationale 
bedrijven uit verschillende sectoren. Met 170 enthousiaste en ervaren medewerkers, een duidelijke 
visie en strategie & een sterke focus op klanten en oplossingen slagen we erin te groeien en onze 
dienstverlening verder af te stemmen op de wensen van onze klanten. Meer info vind je op onze 
website www.hamann.be. 

Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v): 

Verantwoordelijke Facturatie 
 

Functie 
Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt en optimaal functioneren van de facturatieafdeling, zodat 
facturen correct en tijdig verstuurd worden en aankoopfacturen tijdig goedgekeurd worden. Als 
leidinggevende ben je een echte coach voor de facturatiecollega’s. Je ondersteunt hen actief en je 
biedt support bij escalaties. 
 
Operationele rol - Je berekent & controleert transportdossiers, je maakt facturatievoorstellen (zowel 
aan- als verkoopfacturatie), je verwerkt feedback en corrigeer je indien nodig.  
Je zorgt voor een tijdige input van niet-gefactureerde zendingen, geeft gecontroleerde facturen door 
voor verzending en volgt de werkzaamheden van facturatiemedewerkers op. Je speelt eveneens een 
belangrijke rol in de opvolging en afwerking van de self-billing voorstellen van onze grootste klanten.  
 
Aanspreekpartner - Je staat zowel interne als externe klanten / leveranciers te woord betreffende 
vragen, bedenkingen of bemerkingen omtrent facturatie, waarbij je opzoekingen verricht en 
klantgerichte antwoorden formuleert. Je zorgt ook voor ondersteuning naar de facturatiediensten van 
de buitenlandse vestigingen, geeft hen advies en opleiding en optimaliseert hun operationele 
efficiëntie. Ook in de samenwerking met (buitenlandse) agenten treed je op de voorgrond.  
 
Optimalisator + Facilitator - Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van het facturatieproces 
en het opstarten van bijhorende verbeteringsacties na overleg met operationele / financiële collega’s. 
 
Bij afwezigheid van collega’s neem je –samen met de andere collega’s- hun taken over (back-up rol).  
 
 
Profiel  

 Als Bachelor of Master (Bedrijfsmanagement, …) heb je reeds een solide ervaring als 
Medewerker Facturatie of Verantwoordelijke Facturatie, bij voorkeur in een logistieke of 
gelijkaardige omgeving;  

 Je hebt sterke organisatorische en leidinggevende vaardigheden als coach van het 
facturatieteam;  

 Je bent nauwgezet en cijfermatig sterk;  
 Je werkt graag op een planmatige, proactieve en resultaatgerichte manier;  
 Je combineert analytische vaardigheden, enthousiasme, stressbestendigheid, leergierigheid 

en flexibiliteit met zin voor initiatief;  
 Je bent onderlegd in het gebruik van MS Office programma’s (Word, Excel) en communiceert 

vlot in het Nederlands, Frans en Engels.  
 

http://www.hamann.be/


 
 
 
Aanbod  
Hamann International Logistics biedt een uitdagende en cruciale functie in een dynamisch en sterk 
groeiend logistiek bedrijf met duidelijke ambities. Je krijgt de ruimte en het vertrouwen om deze 
functie zelfstandig op te nemen en je verder te ontplooien. Je kan rekenen op een marktconform 
salarispakket met extra legale voordelen. Tenslotte word je professioneel ondersteund door collega’s 
en de organisatiemiddelen die toelaten op een aangename manier succesvol te worden/zijn.  
De vlotte bereikbaarheid (gelegen aan afrit Wetteren - E40) van Hamann is een absolute troef!  
 
 
Solliciteren  
Graag jouw cv en motivatie aan:  
Hamann International Logistics nv  
T.a.v. Katrien Librecht  
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3  
B - 9230 Wetteren  
E-mail: k.librecht@hamann.be  
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