
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heb jij altijd al eens willen werken in één van de meest dynamische omgevingen binnen de 
logistiek? Heb jij ervaring met leidinggeven en neem jij graag de verantwoordelijkheid 
waarbij jij geen uitdaging uit de weg gaat?  
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor Swissport Cargo zijn we op zoek naar enthousiaste 
medewerkers die ons Cargo Office team kunnen versterken. Het Cargo Office team is dé spil 

binnen onze organisatie als het gaat om de aansturing van onze logistieke processen.  
 
Jij wordt ons aanspreekpunt voor de vluchten die jij helemaal voorbereid en afhandelt tot 
aan vertrek of aankomst. Je zorgt ervoor dat alle documentatie en informatie voor de 
vluchten gecontroleerd is en dat alle douane formaliteiten afgerond zijn.  
 

Wat zijn je (dagelijkse) verantwoordelijkheden:  
• Het administratief aansturen van de loods met betrekking tot de opbouw of afbraak 

van vracht;  
• Verantwoordelijk voor de correcte invoer van vracht gegevens in het systeem;  
• Het ontvangen van klanten en het beantwoorden van vragen;  
• Het correct verwerken van klant dossiers volgens de afgesproken KPI’s;  
• Het tijdig informeren van klanten m.b.t. onregelmatigheden en het reageren op 

verzoeken (per e-mail of telefonisch).  
 
Jouw compenties:  

• Minimaal een MBO werk- en denkniveau;  
• Flexibiliteit, stressbestendigheid, teamplayer mentaliteit;  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  
• Een zelfstandige, accurate en uiterst klantgerichte werkhouding  
• Kennis van douanewetgeving (is een pré);  
• Bereidheid tot het werken tijdens onregelmatige diensten;  
• Enkele jaren ervaring in een (soort) gelijke functie en werk omgeving (is een pré).  

 
Wij bieden:  

• Een leuke en uitdagende functie binnen een groeiende en dynamische organisatie;  
• Een functie voor 36 uur per week (90%);  
• Een salaris tussen €1.737,59 en de €2.407,35 (o.b.v. fulltime dienstverband), 

afhankelijk van de aanwezige ervaring;  

• Een vaste compensatie vergoeding voor de onregelmatige diensten;  
• Deelname aan onze pensioenregeling en korting op verzekeringen;  
• Een tegemoetkoming in de reiskosten.  

 
Solliciteer nu! 
Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden en wil jij ons team komen 

versterken? Ga dan naar onze website www.werkenbijswissport.nl om te solliciteren, en dan 
zien we graag jouw motivatiebrief + C.V. tegemoet! 

WIJ ZOEKEN 

Cargo Office Employees (m/v) 
(36 uur p/w, in wisseldiensten) 

http://www.werkenbijswissport.nl/

