
JCL LOGISTICS – MET HOOFDKANTOOR IN BAAR (ZWITSERLAND), MEER DAN 55 VESTIGINGEN IN 
8 LANDEN EN EEN WERELDWIJD PARTNERNETWERK – BIEDT MET DE PRODUCTEN ROAD & RAIL, 
B2C, AIR & OCEAN EN CONTRACT LOGISTICS TOEKOMSTGERICHTE FULLSERVICELOGISTIEK 
VOOR DE GEHELE LEVERINGSKETEN. Met flexibele logistieke oplossingen is elke locatie Just in Time  
bereikbaar en is transparante informatie over transport, opslag, verpakking en orderpicking in real time be-
schikbaar. Naast een slanke bedrijfsstructuur en vele jaren ervaring wordt het bedrijf gekenmerkt door een 
zeer hoge mate van klantgerichtheid. JCL stimuleert je passie met flexibele toepassingsgebieden en grote 
succeskansen voor je carrière. 

 

             Sollicitatie verzenden         Sollicitatiegesprek afspreken   Carrière starten 
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Junior Expediteur (m/v/x) – Fulltime 
 

Op onze afdeling International Forwarding in ’s-Heerenberg kun je als Junior Expediteur aan de slag voor de lange termijn. Wij 

zoeken mensen die het vak “on the job” willen leren.  In deze functie word je volledig opgeleid door je collega’s om de werk-

zaamheden als Expediteur goed te leren kennen en uit te voeren. Na het inwerk-traject organiseer je diverse wegtransport 

zendingen en heb je nauw contact met je collega’s in ’s-Heerenberg en andere internationale vestigingen. 

Verdere taken: 
▪ Het assisteren van (senior) expediteurs bij het organiseren van wegtransporten 
▪ Nauw contact onderhouden met klanten, transporteurs en externe partners 
▪ Controleren en opmaken van transportdocumenten 
▪ Verzorgen van correcte en tijdige levering van zendingen 
▪ Maken van tariefafspraken voor ingekocht transport 

Jouw profiel: 
Wij zoeken leergierige en gemotiveerder junior expediteurs die aan de slag willen bij JCL Logistics om “learning on the job” de 
taken op het gebied van wegtransport te leren en verder te groeien in kennis en ervaring. Jouw persoonlijkheid, betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid is belangrijk voor JCL Logistics. Verder vragen wij: 
▪ Je hebt minimaal MBO werk en denkniveau en bij voorkeur een opleiding in de logistieke sector  
▪ Je hebt bij voorkeur (stage-) ervaring in wegtransport (als assistent Planner of assistent Expediteur) 
▪ Je werkt accuraat, bent stressbestendig en een teamplayer 
▪ Goede communicatieve vaardigheden 
▪ Je hebt een goede beheersing van de Engels (schriftelijk en mondeling) en beheerst nog minimaal  nog 1 extra taal (bv 

Duits. Oost Europees) 

Wat wij bieden: 
 

▪ Een veelzijdige baan met veel eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
▪ Samenwerking met een zeer bekwaam en flexibel team 
▪ Uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden 
▪ Een zeer prettige werkomgeving in een dynamisch en innovatief bedrijf  
▪ Een team waar je elke dag je professionele en sociale competentie kunt bewijzen 
 

Onze medewerkers overtuigen door hun persoonlijkheid, talent en inzet. Daarom komen we jouw brutosalaris individueel met je 
overeen, afhankelijk van je beroepskwalificaties en ervaring.  

Hebben we je belangstelling gewekt? 
 

Dan zien we je relevante sollicitatie documenten graag tegemoet. Stuur 

deze per e-mail naar: hrm@jcl-logistics.com 

JCL Logistics Benelux BV 

Distributiestraat 5 

7041 KJ  ‘s-Heerenberg  

 

 

TRACK & TRACE JOUW BAAN! 
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