
 

 

Logistiek medewerker Rotterdam, 24 uur 

Bedrijfsinformatie 
CaribIntertrans is een transport- en expediteursbedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in zakelijk en 
particulier transport naar het Caribisch gebied. CaribIntertrans is op zoek naar extra ondersteuning. 
Het betreft zeer afwisselend werk binnen een klein team.  
 
Functieprofiel 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het afhandelen van LCL en FCL zendingen, bijhorende 
documentatie, sales en contact onderhouden met verschillende partijen. Je bent bekend met 
werkzaamheden in de scheepvaart en wilt ons team versterken. 
Je bent een commercieel gedreven persoon met goede organisatorische en contactuele 
eigenschappen. Ook teamwerk met collega’s is voor jou vanzelfsprekend. Je bent punctueel, flexibel 
en bereid er 100% voor te gaan. Je denkt graag mee met de organisatie om proactief de diensten en 
producten nog verder uit te breiden en de organisatie verder te laten opbloeien. Je zal ons team 
versterken en zelfstandig expeditie dossiers behandelen: 
 
– Ontvangen en registreren van binnenkomende orders; 
– Coördineren en opvolgen van de zendingen; 
– Boeken bij onderaannemers (weg-, zee- of luchtvervoerder); 
– Aanmaken van alle nodige documenten; 
– Informeren van de klant over het verloop van de zendingen; 
– Geven en vragen van alle noodzakelijke informatie van en aan klanten en agenten. 
 
Functie eisen 
– Minimaal 3 jaar werkervaring als zelfstandig expediteur op zowel export als import; 
– Minimaal opleidingsniveau assistent expediteur/assistent declarant; 
– Geven en vragen van alle noodzakelijke informatie van en aan klanten en agenten; 
– Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Papiamento is een pré; 
– Klantgericht, oplossingsgericht, flexibel en nauwkeurig ingesteld; 
– Teamplayer; 
– Stressbestendig; 
– Minimaal 3 jaar ervaring met douane documentatie; 
– Goede kennis van douane processen. 
 
Wat bieden wij? 
Een halfjaar contract voor 24 uur met uitzicht op meer uren en een vast contract. 
Een klein team met mogelijkheden om door te groeien met het bedrijf. 
 
Je CV en uitgebreide motivatiebrief sturen naar: 
Carib Intertrans 
T.a.v.: Melissa Brouwn 
E-mail: m.brouwn@caribintertrans.com 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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