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Vacature Export Medewerker Zeevracht (40 uur) 
 

 
Bedrijfsinformatie: 
Vabix Logistics is sinds 1968 actief en heeft zich ontwikkeld tot een volledige logistiek dienstverlener met 
een  modern kantoor en loods faciliteiten langs de A15 in het Rotterdams havengebied. Vabix biedt een 
volledig logistieke service over de hele wereld. Wij zijn gespecialiseerd in het vervoeren van zowel 
gevaarlijke als ongevaarlijke ladingen, per trein, schip, barge, vrachtwagen of vliegtuig.. 
 
Momenteel zijn wij voor onze Shipping afdeling opzoek naar een enthousiaste Export Medewerker.   
 
De functie: 
Als Export Medewerker ben je onder andere verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:  

 Exportzendingen FCL en LCL middels voornamelijk zeevracht deze organiseer en coördineer je. Je 
bent verantwoordelijk vanaf het moment dat de goederen worden opgehaald tot aan de levering 
bij de terminal; 

 Je monitort de lopende processen/zendingen om ervoor te zorgen dat ze soepel blijven verlopen. 
Snel schakelen is hierbij van belang; 

 Contact onderhouden met de opdrachtgevers. Ze op de hoogte houden van de status van de 
zending en proactief voorzien van feedback en advies. 

 Je bent de belangrijkste schakel tussen opdrachtgevers, rederijen, vervoerders en interne 
afdelingen; 

 Coördineren van douanedocumenten; 

 Potentiele salesleads doorgeven aan het salesteam; 

 Administratief zorg je ervoor dat alles op orde is, dit is essentieel voor het organiseren van 
transport. 

 
Functie-eisen: 

 Minimaal 2 jaar ervaring als Export Medewerker (zeevracht is een pre);  

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

 Hands on mentaliteit; 

 Eigenschappen: flexibel, stressbestendig, zelfstandig, nauwkeurig en enthousiast; 

 Kennis van MS office. 
 
Wat bieden wij? 

 Werken in een familiebedrijf met resultaat- en mensgerichte cultuur; 

 Een afwisselende functie met ruimte voor initiatief; 

 Een marktconform salaris; 

 Goede pensioenregeling. 
 
Hou jij van werken in een klein hecht team, waarbij de geboekte resultaten direct zichtbaar zijn. Kan jij ons 
team versterken en wil jij meebouwen aan de groei van ons bedrijf. Voldoe jij aan bovenstaande eisen?  
Mail dan direct naar HR@Vabix.nl. Heb je nog vragen over de functie dan kun je contact opnemen met 
Lisette van Bilsen HR manager 06-13139639  
 


