
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 handelsplaats just in 
time bereikbaar en is transparante informatie over transport, opslag, verpakking en orderpicking in real time 
beschikbaar. 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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Logistiek administratief medewerker zeevracht 
(m/v/x) – Fulltime 
 

Ter versterking van ons team in Eersel zijn wij op zoek naar een Logistiek administratief medewerker zeevracht 
 

Je takenpakket: 
 

▪ Het opvolgen van de ladingen vanuit Azië  
▪ Het administratief verwerken van de zeevracht orders 
▪ De containerplanning begeleiden in samenwerking met de opdrachtgever  
▪ Contact houden met onze kantoren in Azië 
▪ Aankomsten en uitleveringen afstemmen met rederijen, container terminals, transporteurs en onze Customs Afdeling 
▪ Het up to date houden van het track & trace system 

Jouw profiel: 
 

▪ Minimaal MBO werk-/denkniveau  
▪ Ervaring in zeevracht is een pre 
▪ Beheersing van Engelse en Duitse taal 
▪ Stressbestendig 
▪ Goede kennis van Office 
▪ Flexibele instelling 

Wat wij bieden: 
 

▪ Een uitdagende baan voor 36-40 uur (in overleg)  
▪ Een prettige werkomgeving waarbij je komt te werken in een jong en dynamisch team  
▪ Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioensopbouw 
▪ Mogelijkheid tot een vast contract 

Hebben we je belangstelling gewekt? 
 

Dan zien we je relevante sollicitatiedocumenten graag tegemoet. Stuur 

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

JCL Logistics Benelux bv, HRM,                                                      

Meerheide 53, 5521 DZ Eersel  

 

 

TRACK & TRACE JOUW BAAN! 
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