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Logistiek Administratief Medewerker  

Ben jij communicatief en administratief sterk? Heb jij zin om in een dynamische 

omgeving te werken en heb je affiniteit met logistiek? En kun jij goed orde en overzicht 

bewaren? Dan ben jij misschien wel de administratieve versterking die we zoeken op 

onze operationele afdeling. 

KLG Europe is een wereldwijde logistieke dienstverlener die wil blijven groeien. Om 

deze groei waar te maken en ter uitbreiding van de operationele afdeling zijn we op 

zoek naar een fulltime logistiek administratief medewerker.  

Je komt te werken in een leuk team met gedreven collega’s. Je werkplek bevindt zich 

op een levendige kantoortuin waar veel wordt gebeld en overlegd. Er heerst een 

informele sfeer en familiaire cultuur. Jij bent gedreven, nauwkeurig en wilt jezelf graag 

ontwikkelen. Bij KLG Europe bieden we je de kans om in een logistiek administratieve 

functie in te stromen waar je kennis maakt met onze taken, verantwoordelijkheden en 

processen op de planningsafdeling. Wij investeren graag in jou als persoon, zodat je 

na een goede inwerkperiode een sterke ondersteuning biedt aan onze transport 

coordinators. Tevens is er een mogelijkheid om vanuit deze functie door te groeien 

naar Transport Coordinator.  

Wat ga je doen? 

• Invoeren van ordergegevens in het Transport Management Systeem; 

• Maken van laadopdrachten en versturen naar de diverse vervoerders; 

• Printen van vrachtbrieven en bevestigen van paklijsten; 

• Afwerken dossiers ten behoeve van facturatie; 

• Uitzoeken en zo mogelijk oplossen van onregelmatigheden zoals manco’s en 

POD’s; 

• Contact met onze Nederlandse en Duitse Partners; 

• Overige voorkomende werkzaamheden t.b.v. een goed functionerende 

afdeling. 

Dit biedt 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; 

• Aandacht en ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en 

doorgroeimogelijkheden; 

• Een informele en goede werksfeer; 

• Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit; 

• Een dynamische, internationale en innovatieve werkomgeving; 

• Leuke activiteiten en uitjes; 

• Bekijk ook ons filmpje over werken bij KLG: Werken bij KLG Europe. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S6FumL3_UD4&t=3s
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Jouw profiel 

• Je beschikt over een mbo werk- en denkniveau; 

• Je hebt affiniteit met transport en logistiek; 

• Indien je bereid bent om te investeren in je toekomst en dit vak te leren van 

onze ervaren collega's, dan zullen wij jou volledig opleiden binnen onze KLG 

Academy; 

• Werkervaring in een soortgelijke functie in de logistieke sector is een grote pre; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je bent administratief sterk, secuur en accuraat en je werkt nauwgezet met 

klantengegevens; 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je legt gemakkelijk 

contact met klanten; 

• Je presteert goed in een relatief hectische werkomgeving, bent 

stressbestendig en bereid een stapje extra te zetten. 

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 

Venlo 

Interesse? 

Zie jij een carrière bij KLG Europe wel zitten? Reageer dan snel door je reactie te 

mailen naar sollicitaties@venlo.klgeurope.com  

Voor vragen kun je contact opnemen met Rob van den Brandt (Operations 

Manager), tel. 077 324 50 20. 

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken  

www.klgeurope.com of www.werkenbijklg.nl.  
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