
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vestiging: Schiphol 
Functie: Export Medewerker 
 
Over Ziegler Nederland BV 

 

Ziegler Nederland B.V. is een expediteur voor multimodale logistieke oplossingen, moderne 
opslagfaciliteiten en douanediensten. 
 
Vanuit ons kantoor in Rotterdam wordt Nederland aangestuurd met zee- & luchtvracht, autogroupage en 
opslag voor de vestigingen in Rotterdam, Venlo en Hoofddorp. 
 
Mede door haar eigen Europese vestigingen en een solide netwerk van exclusieve partners en agenten, 
kan Ziegler zowel lokale, regionale als wereldwijde logistieke dienstverlening aanbieden. Ziegler is een 
deskundige en onafhankelijke partner voor lokale en internationale logistieke goederenstromen. 
 
Ziegler is nog altijd een familiebedrijf en we besteden grote zorg aan het bewaken van deze cultuur. We 
vormen één team, alle medewerkers zijn even belangrijk. 
 
De functie: 

 

In deze uitdagende en afwisselende functie ben jij als export medewerker het aanspreekpunt voor onze 
klanten. Je adviseert bij logistieke vraagstukken en draagt zorg voor een correcte en tijdige afhandeling 
van export luchtvrachtzendingen van A tot en met Z. Binnen het exportteam werk je met een kleine 
groep collega’s aan een vaste portefeuille van klanten. 
 
 

Functie-eisen: 

 

 Afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4;  
 Minimaal 3 jaar relevante ervaring in de luchtvrachtindustrie 
 Je beschikt over goede sociale, communicatieve en contactuele vaardigheden/ eigenschappen; 
 Je kan zelfstandig opereren met een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de 

organisatie; 
 Analytisch denken gecombineerd met een goed zakelijk inzicht; 
 Kennis van wet & regelgeving omtrent Dangerous Goods is een pre. 
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal mondeling en schriftelijk. 
 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en hebt geen bezwaar om af en toe wisselende diensten te 

werken. 
 
 

Beschikbaar op korte termijn of per direct. 

 
Wij bieden : 

 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de functie, dynamische werkomgeving met 
een collegiale werksfeer, een transparante en vriendelijke organisatie en doorgroeimogelijkheden. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met : 

E-Mail: Raymond.schaaf@zieglergroup.com 
Telefoon:  06-51999907 
 
Sollicitatiebrief + CV gaarne versturen naar bovenstaand adres. 
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld. 


