Doens Food is een zeer succesvol en snelgroeiend bedrijf dat actief is in de handel, opslag en
verwerking van granen, zaden, specerijen en “superfoods”. Onze producten worden gekocht in
alle uithoeken van de wereld en vinden hun weg naar klanten in Europa, Amerika en Azië. Het
hele bedrijf werkt samen als een enthousiast team van Trade, Logistiek, Kwaliteit en Finance.
Als gevolg van de groeiende activiteiten zijn wij momenteel op zoek naar verdere versterking
van dit team.
We zoeken daarom een zelfstandig Logistiek medewerker

Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren en coördineren van transport over weg en water
Pre-, laad- en losinspecties organiseren en toezicht houden op de uitvoering
Verzorgen transport- en douane documenten
Opdracht geven en toezicht houden op inklaring van goederen in de EU
Contigenten tijdig aanvragen
Dagelijks verwerken van alle ingaande en uitgaande orders in ERP systeem
Voorraad monitoren
Maken tariefafspraken met dienstverleners
Orderplanning en forecast

Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een teamspeler die samen met de collega’s resultaten wil boeken
MBO niveau, met ervaring in bovenstaande werkzaamheden
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Bij voorkeur ook van de Duitse en Franse
taal
Kennis en ervaring met het opstellen van transport- en douane documenten
Zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden
Zelfstandigheid
Assertief en secuur
Leergierig en proactief
Flexibel en stressbestendig
Ervaring met Microsoft Office, ervaring met Microsoft Navision is een pré

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een werkomgeving met een informele no-nonsens cultuur, leuke enthousiaste collega’s die op
een ontspannen manier met elkaar samen werken
Een dynamische internationaal gerichte werkomgeving
Naast hard werken is er ook tijd om samen te sporten en te feesten, uiteraard is niets verplicht
maar als het je aanspreekt kan je altijd meedoen!
Een veel leuker bedrijf dan je ooit in Sas van Gent zou verwachten
Een marktconform salaris en secundaire voorwaarden

Reacties kunnen worden gestuurd aan evelien@doensfood.com met als onderwerp van het
e-mailbericht ‘sollicitatie crediteurenadministratie’.

