Expeditie medewerker – Customer Service
Bedrijf:
ETA is wereldwijde distributeur van voedingsgrondstoffen en ingredienten voor de bakkerij en
chocolade industrie.
Functie:
Je staat in voor de orderopvolging. De planning en de opvolging van de transporten neem je voor je
rekening.
-

Je onderhandelt over transportprijzen
Je coordineert de verschepingen wereldwijd en zorgt dat de goederen zo efficient mogelijk
van A naar B gaan
Je controleert de documenten
Je kijkt de aankoop fakturen na
Je communiceert direct met klanten, leveranciers, agenten en rederijen

Profiel:
-

Je hebt een A1 diploma met relevante ervaring
Zeer goede kennis van excell is een must
Je hebt goede kennis van de engelse, chinese en nederlandse taal
Je kunt zelfstandig werken en hebt een mature houding

Aanbod:
-

Werken in een dynamisch team van 3 mensen
Wij bieden een marktconforme verloning

Contact : Rob van den Hooven rob@eta-worldwide.com
www.eta-worldwide.com
www.vanderlindenproducts.com

tel +31 880065200

Shipping Manager – Customer Service
Company :
ETA is a worldwide distributor of food raw materials and ingredients for the bakery and
confectionery industrie.
Job description :
You are responsible for order processing. The planning and the management of the transport are
your responsibility.
-

You negotiate transport costs
You coordinate the worldwide shipments and arrange efficient movement of the goods from
point A to point B
You check the documents
You check the purchase invoices for goods and transport
You are in direct contact with clients, suppliers, agents and shipping lines

Your profile :
-

You have a A1 degree or equivalent and relevant working experience
To know excell very well is een must
You know languages; English, Chinese, Dutch
You have an adult approach and can work by yourself

We offer :
-

To work in a dynamic international environment in a small team
We offer appropiate benefits

Contact : Rob van den Hooven rob@eta-worldwide.com
www.eta-worldwide.com
www.vanderlindenproducts.com

tel +31 880065200

