
 

                         

 
 
VACATURE: Medewerker (Air) Freight ( Fulltime) 
 
Ben jij de enthousiaste nieuwe Freight medewerker die ons team in Nieuw Vennep komt 
versterken? 
 

Seabourne Freight biedt een compleet pakket aan van logistieke diensten die kunnen worden afgestemd 
op specifieke wensen en logistieke behoeftes van onze klanten. Met grote kennis in lucht, zee en 
wegtransport, biedt Seabourne een internationale service naar diverse bestemmingen wereldwijd. Je 
komt te werken in een jong, dynamisch en snelgroeiend team op onze vestiging in Nieuw Vennep. 
 
Ben jij  klaar voor een uitdagende fulltime functie?  
 
 

Dit ga je doen: 
 
Je staat klaar voor onze klanten met al hun logistieke vrachtorders en uitdagingen. Je regelt zowel de 
import als export zendingen wereldwijd van A tot en met Z. Dit betekend dat je schakelt en overlegt met 
onze internationale partners om de beste tarieven en opties te bewerkstelligen en tevens onze service te 
verlenen. Lokaal heb je dagelijks contact met de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol voor het opvragen 
van tarieven en het boeken van zendingen. Uiteindelijk is het doel de klant een optimale en complete 
service te verlenen voor het meest scherpe tarief. Service en kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel 
staan bij Seabourne! Gedurende het hele logistiek traject houd je de klant op de hoogte van het verloop. 
Een uitdaging onderweg vereist snel schakelen en een creatief denkvermogen. Geen dag is hetzelfde bij 
Seabourne. Omdat je alle facetten van het traject zelf regelt; inkoop, verkoop, boekingen, opvolging, 
facturatie etc. bevat je functie enorm veel diversiteit. 
 

Dit ben jij: 
 
Je bent proactief, communicatief vaardig, professioneel en flexibel. 
Je hebt geen 9-5 mentaliteit, werkt graag in een team maar bent ook zelfstandig. 
Je hebt minimaal MBO werk en denk niveau en hebt een goede beheersing van de Nederlandse en 
Engelse taal. 
 
Indiensttreding kan pas plaatsvinden na een positief afgegeven VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). 
 
 

Enthousiast over deze functie? 
Heb je interesse in deze functie? Mail dan je CV en Sollicitatie t.a.v. afdeling HR naar hr@seabourne-
group.com.  
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