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____ ___________ IATA Cargo Agent _____________ __________ _____ 

 

K.v.K. Amsterdam         34095662 Al naar gelang de handelingen en werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlands Expeditievoorwaarden van de 

BTW-Identificatienr.:    NL 805090733B01 FENEX, gedeponeerd ter Griffie der Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, laatste versie. 

 

 

Import expediteur medewerker/declarant  (M/V) 

Cavalier Int’l Air Freight BV is een 100% zelfstandig, dynamisch en groeiend internationaal 

expeditiebedrijf op de luchthaven Schiphol. Wij zijn o.a. actief in Azië, Europa en de op de 

Nederlandse Antillen.  

Voor de operationele import afdeling (luchtvracht/zeevrach) zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste collega die in staat is om fulltime een professionele invulling te geven aan 

Cavaliers motto: ‘Connecting Business’. 

 

Wat ga je doen? 

In deze dynamische branche zijn wij een spin in het web tussen  klanten, toeleveranciers, 

vervoerders en agenten. Op de importafdeling leg en onderhoud je de zakelijke contacten 

tussen deze verschillende partijen. Je neemt vervoersopdrachten aan, en handelt deze 

voortvarend af. Daarnaast boek je en roep je zendingen af bij leveranciers en buitenlandse 

agenten. Uiteraard behandel je deze zendingen af volgens de geldende douaneformaliteiten. 

Het vrachtaanbod is zeer uiteenlopend ( general cargo / perishables / gdp ) en Cavalier 

bedient zowel de zakelijke markt als ook de particuliere.  In deze functie heb je veel eigen 

verantwoordelijkheid en werk je nauw samen met collega’s 

 

Wat heb je daar voor nodig? 

Voor deze functie moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Gezien het 

dynamische en internationale karakter van deze functie ben je flexibel met je werktijden en 

beheers je naast het  Nederlands ook de Engelse taal in woord en schrift. Verder ben je 

commercieel ingesteld, service gericht en heb je een hands on mentaliteit. Je hebt een HBO 

werk- en denkniveau. Een  opleiding(en) gerelateerd aan deze functie is/zijn een must ( 

Declaranten Diploma ). Wij vragen voor deze functie aantoonbare werkervaring. 

 

Wat biedt Cavalier? 

Een uitdagende functie binnen een jong team van collega’s. Werken binnen een prettige en 

informele werksfeer. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, uiteraard afhankelijk 

van leeftijd en ervaring. Vakantiedagen en een passende reiskostenvergoeding spreken voor 

zich. Cavalier vindt je ontwikkeling belangrijk, dus zijn er ook opleidingsmogelijkheden.  

 

Wanneer er interesse is in bovenstaande functie,  verzoeken wij  je deze schriftelijk aan ons 

kenbaar te maken,inclusief CV, naar ons postadres : Postbus 7776, 1118 ZM Schiphol of 

mailen naar: personeelszaken@cavalier.net  Indien je nadere informatie wenst, kun je contact 

opnemen met dhr.  C. Bakker 
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