Baliemedewerker transport
Houd jij van een afwisselende baan? Heb je een flexibele instelling en weet je
makkelijk contact te leggen? En ben jij van alle markten thuis? Dan word jij wellicht
onze nieuwe collega!
Dagelijks komen op onze standplaats in Eersel chauffeurs binnen en vertrekken ze
weer voor een volgende rit. Hier komt meer bij kijken dan enkel het transport van A
naar B. De administratieve afwikkeling van elke rit is een belangrijk onderdeel en
daar ga jij een grote rol in spelen.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je bent aanspreekpunt voor chauffeurs en ontvangt hen aan de balie op ons
kantoor;
Je bent verantwoordelijk voor het ritinterview na terugkomst van chauffeurs
(bijzonderheden onderweg etc.);
Je voert een controle uit op de compleetheid van de documenten. Denk hierbij
aan vrachtbrieven, pakbonnen, palletbonnen etc.;
Je verwerkt de bijbehorende palletadministratie;
Je digitaliseert de documenten die worden afgeleverd en zorgt voor
volledigheid in het systeem;
Je werkt nauw samen en communiceert continue met de afdelingen planning
en customer service.

Jouw profiel
•

•
•

•
•
•

Je bent op zoek naar een fulltime baan en deinst niet terug voor wisselende
werktijden. Je zal dagdiensten draaien van ca. 8:30 uur tot 17:00 uur en
avonddiensten van ca. 12:30 uur tot 21:00 uur. Dit zal wekelijks rouleren
tussen jou en een collega;
Je beschikt minimaal over mbo 3 werk- en denkniveau;
Je legt makkelijk contact en maakt graag een praatje met onze chauffeurs.
Daarnaast durf je ook kritisch naar de documentenstroom te kijken en spreek
je collega’s daarop aan waar nodig;
Je werkt nauwkeurig en kan goed overzicht bewaren;
Je bent taalvaardig. Je zal chauffeurs van verschillende nationaliteiten
ontvangen en spreekt minimaal goed Engels. Frans en/of Duits is een pre;
Bij voorkeur ben je administratief onderlegd.

Dit biedt KLG Europe
•
•
•
•

KLG Europe

Een deskundig team, waarmee je samen het resultaat bereikt en met plezier
kunt terugkijken op je werkdag en je afgeronde planning;
Werken bij een groeiende en kerngezonde logistieke dienstverlener waar
normen en waarden al decennia lang een belangrijke rol spelen;
Goede arbeidsvoorwaarden, met een mooi salaris op basis van een fulltime
dienstverband;
Werken in een laagdrempelige organisatie waar de lijntjes kort zijn;

www.werkenbijklg.nl

•
•
•
•
•
•

Aandacht en ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling
doorgroeimogelijkheden;
Een informele en goede werksfeer;
Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
Een dynamische, internationale en innovatieve werkomgeving;
Een pensioenregeling;
Bekijk ook ons filmpje over werken bij KLG: Werken bij KLG.

en

KLG Europe
KLG Europe is een wereldwijde logistieke dienstverlener die de kwaliteiten van
een multinational met de cultuur van een familiebedrijf heeft weten te
combineren. Onze mensen zijn de belangrijkste factor. Zij vormen de basis van
ons bedrijf en ons succes. KLG Europe staat voor Borderless Logistics en we
bieden onze mensen naast grenzeloze mogelijkheden ook een stabiele
thuishaven. We investeren dan ook graag in de groei en ontwikkeling van onze
medewerkers.

Locatie
Eersel

Interesse?
Zie jij een carrière bij KLG Europe wel zitten? Reageer dan snel door je reactie te
mailen naar sollicitaties@eersel.klgeurope.com
Voor vragen kun je contact opnemen met Kizzy vande Gaer, tel. 0497 584454
Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken
www.klgeurope.com of www.werkenbijklg.nl.
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