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 een (m/v):

Transport / Import Administrator
Functie
Behandelen van alle import-expeditiedossiers (inkomende, uitgaande en
doorvoerzendingen) :
- Registreren van de binnenkomende opdrachten;
- Aanmaken van het expeditiedossier;
- Doorgeven van uit te voeren taken aan onderaannemers;
- Opstellen van alle nodige documenten vereist voor het uitvoeren van de
opdracht (via bestaand computerpakket of manueel)
- Opvolgen van de zending tot op de eindbestemming;
- Informeren van de klant of agent over het verloop van de zending.
Administratie:
- Inbrengen en controleren van de gemaakte kosten per dossier;
- Afrekenen met de klant op basis van de overeengekomen voorwaarden;
- Oplossen van eventuele geschillen die tijdens de uitvoering van de opdracht
zouden kunnen ontstaan, afhankelijk van de omvang zelf oplossen of doorgeven
aan de Forwarder.

Profiel
 Je genoot een Bacheloropleiding en je hebt –idealiter- reeds een eerste administratieve
ervaring opgedaan (bij voorkeur in een logistieke omgeving);
 Je bent administratief sterk, stressbestendig en commercieel ingesteld.
 Als teamspeler slaag je er ook in zelfstandig te werken.
 Gedreven door klantentevredenheid combineer je nauwkeurig & gestructureerd werken met
zin voor probleemoplossend denken & handelen;
 Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van Duits is plus;
 Je hebt een actieve werkkennis van MS Word en MS Excel en je bent bereid je te verdiepen in
ons bedrijfseigen softwareprogramma.

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!

Solliciteren? GRAAG !
Hamann International Logistics nv
T.a.v. Katrien Librecht
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3
B - 9230 Wetteren
E-mail: k.librecht@hamann.be

