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Gateway medewerker Export Schiphol 
 

Ben je graag administratief bezig, is flexibiliteit voor jou geen probleem en zet je graag een stap extra? 
Dan is WerkCentrale Nederland op zoek naar jou! Wij zoeken namelijk per direct een gateway 

medewerker export voor een internationale vrachtafhandelaar. Wij bieden een afwisselende functie 
dichtbij de spanning en dynamiek van Schiphol in een fulltime dienstverband.  

 
 

Taakomschrijving  
Als administratief Export Gateway Medewerker te Schiphol ben jij een van de belangrijkste schakels 
binnen het bedrijf. 
Je bent de logistieke schakel tussen Export en Warehouse (Cargo Office). 
Jij (Export Gateway afdeling) ontvangt de opgemaakte export documenten van de Export afdeling. 
Jij hebt daarbij geen contacten met de klanten van het bedrijf dat regelt de Export afdeling. 
Jij hebt contacten met de airlines / luchtvaart maatschappijen waar jij ruimte inkoopt om jouw vracht 
door de lucht te versturen. Waar mogelijk beding je korting bij deze airlines. 
Jij hebt contacten met de vrachtafhandelaars om aldaar je vracht aan te bieden en vandaar gaat het de 
"lucht" in. 
Jij houdt tevens rekening met de grote, gewicht en volume van de vracht tbv het opbouwen van 
vliegtuigplaten (wordt door het warehouse gedaan). Ook gevaarlijke stoffen zijn een onderdeel van het 
proces. 
      
Je zult o.a. te maken krijgen met termen zoals: main decker, lower decker, consolidaties, MAWB, 
manifest en opbouwlijst. 
 
Functie-eisen 

• Affiniteit met de functie 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal. Engels wordt meer dan gewaardeerd. 

• Kennis van diverse computerprogramma\'s, waaronder: Microsoft Excel, Microsoft Word 

• Bereid te werken in een “24/7” organisatie,  
 

 
 
Solliciteren!? 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan vandaag nog door jouw CV te sturen naar 
info@wcn.nl. Jouw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
Zie jij jezelf als logistieke topper, maar herken jij je jezelf niet in bovenstaand profiel, dan willen wij 
toch graag jouw C.V. opnemen in ons uitgebreid databestand. 
Meer informatie nodig? Bel dan naar 020-4059111  
 
 
Contact informatie 
WerkCentrale Nederland is een dynamische uitzendorganisatie / Werving en Selectie bureau, welke 
zich heeft gespecialiseerd in het bemiddelen van personeel in de transport en logistieke sector. Wij 
zoeken ambitieuze starters tot ervaren specialisten. 
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