
 

 

 

Wij zijn altijd op zoek naar mensen met een hart voor service, die denken in 

uitdagingen en oplossingen. Wil jij werken in de logistiek en dagelijks contact met onze 

internationale partners en klanten? Dan zoeken wij jou!  

 

Ter uitbreiding van onze organisatie zijn wij, voor Seabourne Group Nieuw Vennep, op zoek naar 

een: 

               Medewerker Operations (FT) 

 
Seabourne Group biedt een breed scala aan logistieke diensten. Met expertise in lucht, zee en 

wegtransport, verzorgd Seabourne zendingen van A tot Z met een internationale service. Ons 

hoofdkantoor zit in Londen en met 3 kantoren in Nederland bedienen wij graag onze klanten, 

wereldwijd! 

Wij willen de verwachtingen van onze klanten overtreffen dus reageren wij snel, denken mee met de 
klant en benadrukken graag onze persoonlijke service. De teams binnen Seabourne zijn jong en 
gedreven en jouw collega’s zijn stuk voor stuk echte teamplayers.  Aandacht voor onze klant en oog 
voor detail zit in ons DNA. En het woord ‘Nee” komt in ons woordenboek niet voor.  Wij houden van 
uitdagingen en denken in oplossingen. Vandaar ons credo “Go on, set us a challenge!”. 
 
 
Wat ga je doen? 
Als medewerker operations bestaat jouw werkweek uit het aannemen van orders van de klanten en 
het verzorgen van transportdocumenten en de registratie daarvan. Jij bent het eerste aanspreekpunt 
voor klanten, zowel telefonisch als via de mail en je verzorgt voor hen de offertes. Ook bedenk jij 
creatieve oplossingen en bepaal jij de meest geschikte vervoersmogelijkheden voor zendingen van- 
en naar verschillenden adressen. Naast een professionele en flexibele werkhouding is het is 
belangrijk dat jij stressbestending bent en goed om kan gaan met deadlines. Klantgericht denken 
hebben wij hoog in het vaandel staan. Uiteraard sta jij er niet alleen voor, jij kunt bij ons rekenen op 
een team met behulpzame collega’s. 
 
Wat neem je mee? 
Jij hebt een commercieel inzicht en bent van nature proactief. Kortom jij houdt van een uitdaging. 
Graag zien we dat jij een afgeronde MBO diploma, bij voorkeur in logistiek of transport hebt en 
ervaring in logistiek en transport is een pré. Goede beheersing van Nederlands en Engels en goede 
vaardigheden met computers vinden wij belangrijk. Maar teamspirit, wat voor elkaar over hebben en 
gezelligheid samen met collega’s vinden wij net zo belangrijk.  

 
Wat mag je van ons verwachten? 

Bij Seabourne klopt ons hart voor service en uitdagingen. Wij verwelkomen jonge mensen graag 

binnen ons team. We hebben aandacht voor onze klanten maar ook voor onze medewerkers. Jij kan 

van ons een uitdagende functie verwachten in een jong, snel groeiend en dynamisch team. Wij 

bieden een aantrekkelijk basis salaris met een goede pensioenregeling, 24 vakanties dagen en 8% 

vakantiegeld.  

Durf jij de uitdaging aan en wil jij deel uitmaken van ons team? Pak deze kans! Mail dan je CV en 

sollicitatie t.a.v. afdeling HR naar: hr@seabourne-group.com   

Kijk hier voor alle openstaande vacatures. 
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