Vacature

Datum: April / Mei 2017

Opleiding tot (Assistent) Expediteur
Locatie: Ede, Oldenzaal, Oude Meer, Amsterdam RAI, Rotterdam én Tilburg
Aard van het dienstverband: fulltime
Aankomend logistiek talent gezocht!
Wil jij een baan met heel veel afwisseling? Wil jij een baan waar je in twee jaar tijd op meerdere afdelingen werkt om
zo het bedrijf te leren kennen? Zoek jij een baan waar je veel verantwoordelijkheid krijgt?
Pak dan deze kans, omdat:






Bij Schenker Logistics geen dag hetzelfde is, veel werkgevers zeggen het, bij ons is het zo
Je met deze exclusieve opleiding na twee jaar een branche-erkend diploma op zak hebt
Je in twee jaar door het werken op verschillende afdelingen een groot netwerk in- en extern opbouwt
Je door het bezoeken van diverse vestigingen gedurende dit traject veel collega’s ontmoet
Je samen met tientallen collega’s uit dit traject naast het werk ook mee doet aan unieke interne projecten

Voor onze organisatie zullen wij per september 2017 starten met een nieuwe leergang opleidingstraject gecombineerd met een fulltime baan. Je volgt de opleiding op een representatieve logistieke locatie binnen het Scheepvaart
en Transport College (STC) in Rotterdam. In jouw klas zit je met Schenker collega’s vanuit het hele land. De opleiding heeft een MBO+/HBO niveau. Naast de opleiding bieden we diverse extra cursussen, workshops en trainingen
aan. Dit unieke traject zorgt naast het behalen van een volledige internationale certificering voor Expediteur, ook
voor een brede kennis over logistiek en transport.
Schenker zet zich in voor het programma “Jeugd op Zoek” en daarbij sluiten we ons aan bij het motto van het programma “een jeugdwerkzoekende heeft slechts één werkgever nodig om een start te maken met zijn loopbaan“.
Schenker Logistics heeft een convenant getekend om jongeren onder de 27 jaar te helpen met het vinden van een
geschikte baan om zo eventuele jeugdwerkloosheid of het volgen van een opleiding zonder enige kans op een baan
aan te pakken en te verlagen. Daarom schrijven wij met deze vacature heel bewust de jongere doelgroep aan.
De functie

Na een uitgebreid inwerktraject ben je dagelijks in staat om de volgende werkzaamheden uit te voeren:






Je verzorgt de planning en routing van zendingen
Je draagt zorg voor een tijdige en correcte doorgaven van papieren/documenten, en
informatie aan andere afdelingen, vestigingen en agenten
Je houdt regelmatig telefonisch contacten met partners, agenten en toeleveranciers in
het buitenland
Je onderhoudt contacten met klanten inzake de afhandeling van de dagelijkse
expeditie werkzaamheden
Je verzorgt de zendingsregistratie, expeditie documenten en douanedocumenten
en verzorgt de bijbehorende sorteer- en archiefwerkzaamheden

Wij vragen








HAVO/VWO diploma behaald / HBO drop-out / MBO volgend
Een grote investering in tijd vanwege de combinatie werken en leren (zie kopje tijdsinvestering)
Goed administratief inzicht en secuur kunnen werken
Klantgerichte en professionele houding intern en extern
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pre
Doorzettingsvermogen, discipline, initiatief, zelfstandigheid en enthousiasme

TijdsInvestering




Fulltime dienstverband (40 uur)
College tijd wekelijks 3 uur (les van 18-21u) in Rotterdam op woensdag avond (Schenker stelt
een carpoolauto beschikbaar)
Zelfstudie en voorbereiding 3 à 5 uur per week in eigen tijd
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Wij bieden








Een marktconform salaris; leerling salaris van maximaal €1.732,68 wanneer je 23 jaar of
ouder bent
Een volledig betaald internationaal erkend en gecertificeerd IATA diploma
De opleiding wordt digitaal ondersteund met lesmateriaal, je krijgt hiervoor een laptop van
Schenker
Professionele gastcolleges en bezoeken aan diverse Schenker vestigingen om
meer inzicht te krijgen in de organisatie en in je vakgebied
Workshops en trainingen via externe instanties
Dynamische leer- en werkomgeving met een vaste Schenker Coach voor dit traject
gedurende twee jaar
Pre employment screening is onderdeel van de procedure.

Procedure/ Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
contact
Afdeling Talent Acquisition, via werkenbij@dbschenker.com of telefonisch via 013 - 4625385
LET OP SLUITINGSDATUM:
Solliciteren kan alleen via onze website tot 14 mei.
Solliciteren kan via: www.werkenbijschenkerlogistics.nl
Voor meer informatie kan je op de website terecht onder het kopje werken en leren.
Planning

Voor de eerste gesprekken zullen we speeddates organiseren in week 21 en week 22.
De precieze data zullen nog bekend gemaakt worden.
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