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Vacature Export/Import Medewerker 
 

 
Bedrijfsinformatie: 
 
Vabix Logistics is sinds 1968 actief en heeft zich ontwikkeld tot volledige logistiek dienstverlener met een 
modern kantoor en loods faciliteiten langs de A15 in het Rotterdams havengebied. Onze loods is 
gespecialiseerd in opslag en afhandelen van gevaarlijke stoffen. Daarnaast beschikken wij over twee  
luchtvracht kantoren op Amsterdam en Rotterdam Airport. Onze doelstelling is om voor onze klanten de 
best mogelijke logistieke oplossingen te bieden welke het best aansluit bij hun organisatie. 
 
Momenteel zijn wij voor onze forwarding afdeling opzoek naar een enthousiaste export/import 
medewerker ter uitbreiding en ondersteuning van het team.  
   
Functieomschrijving: 
 
Als Export/Import Medewerker ben je onder andere verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:  

 Zorg dragen dat alle inkomende en uitgaande zeevrachten op tijd en juist worden afgehandeld 

 Het onderhouden van contacten met vervoerders en klanten 

 Aansturing van de loods 

 Het in orde maken van alle documenten die een zeevracht zending begeleiden 

 Zorg dragen voor een goede planning van de uitgaande zeevracht zendingen 

 Alle gerelateerde administratieve werkzaamheden 
 
Functie-eisen: 
 

 Minimaal een afgeronde MBO opleiding in de richting van Logistiek, 

 Minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring in de logistiek, Import & export,  

 Uitstekende communicatieve, contactuele en commerciële vaardigheden, 

 Goede kennis van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift, 

 Hands on mentaliteit, 

 Eigenschappen: flexibel, stressbestendig, zelfstandig en enthousiast, 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 
Wat wij bieden: 
 
Hou jij van werken in een klein hecht team waarbij de geboekte resultaten direct zichtbaar zijn. Kan jij ons 
team versterken en wil en jij meebouwen aan de groei van ons bedrijf. Voldoe jij aan bovenstaande eisen, 
en heb jij werkervaring in een soortgelijke functie? Mail dan direct je CV met salarisindicatie ter attentie 
van Dhr. Stephan Janssen naar: stephan@vabix.nl  
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