
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Als strategische dochterorganisatie van een sterk groeiend Belgisch logistiek bedrijf (www.hamann.be) 
organiseert Hamann International Logistics BV wegvervoer-, logistieke en luchtvrachtactiviteiten en 
voert deze uit voor toonaangevende bedrijven uit verschillende sectoren.  
 

In Venlo willen we ons enthousiast en ervaren team uitbreiden met een  

 

 

Operationele én Commerciële Forwarder (m/v/x) 
 

 
Jouw opdracht 
 

Binnen ons ervaren team van Forwarders combineer je commerciële en operationele activiteiten.   
 
In dialoog met gesprekspartners (bestaande en potentiële klanten) stel je onze geïntegreerde 
dienstverlening voor en reik je creatieve oplossingen aan. Je beantwoordt commerciële vragen (en 
tenders), communiceert een correcte prijszetting en onderhandelt -in samenspraak met de Branch 
Manager- klantencontracten.  
 
Deze focus op klantentevredenheid laat je ook zien in jouw operationele rol. 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. Ook hier 
onderhandel je prijzen zowel bij klanten als leveranciers, gebaseerd op een correcte aan- en 
verkooppolitiek.  
 
 
Jouw profiel 

✓ Je genoot een hogere opleiding (in een commerciële of logistiek richting) en je hebt reeds 
een relevante ervaring opgedaan (in een logistieke omgeving);  

✓ 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 Engels. Idealiter heb je ook kennis van 
Frans en Duits;  

✓ Je bent commercieel ingesteld, administratief sterk en stressbestendig. Als teamspeler slaag 
je er ook in zelfstandig te werken.  

 
 
 
Ons aanbod 
Hamann International Logistics bv 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.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Interesse? We horen graag van je! 
Dank je wel om jouw kandidatuur te bezorgen aan:  
Hamann International Logistics bv 
Katrien Librecht 
 

Email:  k.librecht@hamann.be  
Mobiel: +32 496 29 40 45 
 
Heb je vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met onze Branch Manager Leon 
Peeters; hij beantwoordt deze vragen met plezier en gaat graag in gesprek met jou!  
Je kan hem bereiken via l.peeters@nl.hamann.be of mobiel via +31 652 08 65 05   
 

Tot gauw! 
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