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 186 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 ervaren en minder ervaren (m/v):

Forwarders
Functie
Rekening houdend met de aard en de dringendheid van de zending maak je voor de klant de juiste
keuze in transportmiddelen. Je plant deze in en je communiceert dit naar de klant. Door jouw
ervaring en inzicht slaag je erin vaak ingewikkelde logistieke processen vlot te laten verlopen,
waardoor de goederen de plaats van bestemming bereiken binnen de afgesproken tijd én prijs. Je
onderhandelt je prijzen zowel bij klanten als leveranciers, gebaseerd op een correcte aan- en
verkooppolitiek.

Profiel
 Je genoot een Bachelor- (of Master-) opleiding en je hebt reeds een relevante ervaring
opgedaan (in een logistieke omgeving);
 Naast een relevante werkkennis van het gebruik en de toepassing van expeditiedocumenten,
is ook de kennis van incoterms, wegvrachtreglementeringen, ... een sterke plus;
 Door jouw sterke organisatorische vaardigheden, je oplossings- en klantgericht werken en
jouw gedrevenheid, slaag je erin om het verschil te willen én kunnen maken voor onze
klanten inzake expeditie-activiteiten;
 Je bent Nederlandstalig en communiceert vlot in het Frans en Engels. Kennis van Duits is
plus;
 Je hebt een actieve werkkennis van MS Word en MS Excel en je bent bereid om je te
verdiepen in een bedrijfseigen expeditiepakket.
 Je bent administratief sterk, stressbestendig en commercieel ingesteld. Als teamspeler slaag
je er ook in zelfstandig te werken.

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, je verder te ontplooien en in team te werken. 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!
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