Vacature:

Import medewerker / declarant (M/V)
OTX Logistics is een groeiende logistieke organisatie, specialist op het gebied van onder meer
‘Fashion & Lifestyle Logistics’. OTX maakt deel uit van de On Time Group, een Aziatische Freight
Forwarding organisatie met wereldwijd 51 kantoren. Voor onze vestiging in Hoofddorp (Schiphol) zijn
wij op zoek naar een gedreven ‘Import medewerker / declarant’ (40 uur):
In Hoofddorp houdt een team van momenteel 5 medewerkers zich bezig met de douaneafhandeling
van importzendingen. Het is een veelzijdige werkomgeving waar je alle aspecten van de
luchtvrachtexpeditie op je bordje je krijgt. Zie jij jezelf ontwikkelen tot een allround luchtvracht
specialist? Neem dan snel contact met ons op!
De functie:
 Het verzorgen van douane inklaringen en het opstellen van T-documenten en vrachtbrieven


Frequent contact met klanten over de status van hun zendingen en de bijbehorende
documentatie. Customer Service staat bij ons hoog in het vaandel!



Afstemming met warehouse collega’s over de eventuele leveringsinstructies



Afstemming met transport planning collega’s over het eindtransport



Updaten van ons Portalsysteem, waarmee een deel van onze klanten hun zendingen zelf
managen en monitoren

Jouw competenties en ervaringen:
 MBO / HBO werk- en denkniveau


Tenminste 3 jaar werkervaring op het gebied van logistiek, lucht- en zeevracht



Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift



Proactief, klantgericht en je hebt goede communicatieve vaardigheden



Stressbestendig en gewend om te werken met deadlines



Overtuigend, daadkrachtig en behoud het overzicht



Een accurate werkwijze en oog voor details



Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om in roulatie ook op zondagen te werken.



Goede beheersing van Excel



Goede beheersing van het Kewill/E-Trans SME is een pre

Wij bieden
een veelzijdige baan met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. We zijn een
transparante en vriendelijke organisatie waar een collegiale werksfeer belangrijk wordt gevonden. Je
krijgt het vertrouwen en de vrijheid om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.
Enthousiast?
Stuur dan je CV en korte motivatie naar hr@ams.otxlogistics.com t.a.v. van mevr. Astrid Kalshoven.
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