Vacature | Medewerker Tariefbureau M/V | Terneuzen
Ben jij goed met cijfers? Kun jij goed overweg met Excel en ben je daarnaast
nauwkeurig? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Bij Verbrugge Terminals zijn we op zoek naar een nieuwe collega op ons tariefbureau.
Als medewerker tariefbureau krijg je te maken met veel verschillende disciplines en leer je
binnen no-time alle verschillende facetten van de organisatie kennen. Je maakt bijvoorbeeld
statistieken voor de directie, die belangrijk zijn bij het maken van toekomstige beslissingen.
Je beheert, administreert en indexeert alle terminal gerelateerde contracten en bewaakt
tevens alle afspraken en de naleving hiervan.
Daarnaast zit de afdeling momenteel in een transformatieproces waarbij geïnvesteerd wordt
in automatisering en het bewerkstellingen van een efficiëntere manier van werken, hierbij
hebben wij jouw hulp dus ook hard nodig!
Wie zoeken wij?
- Jij beschikt minimaal over MBO+ niveau.
- Jij bent fulltime beschikbaar voor 5 dagen.
- Jij bent cijfermatig sterk.
- Jij bent een betrouwbare en nauwkeurige collega.
- Jij bent een echte teamplayer.
- Jij gaat geen uitdaging uit de weg en denkt hierin in mogelijkheden.
- Jij bent flexibel en kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden.
- Jij beschikt over goede beheersing van Excel.
- Jij kunt internationaal communiceren in woord en geschrift. Engels is een must. Duits
en Frans een pré.
Wat hebben wij te bieden?
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Een uitdagende functie met een hoge vorm van zelfstandigheid.
Procedure
Spreekt de functie van medewerker tariefbureau jou meteen aan? Of heb jij nog vragen?
Reageer dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle
mogelijkheden te bespreken. Is er een wederzijdse klik? Wellicht kun jij dan binnenkort bij
ons starten!
Contact: Ricardo Lenos via personeel@intercrew.nl of bel 06 - 22 11 94 66.
Contracten worden gegeven via Intercrew uitzendbureau (Verbrugge Terminals
uitzendbureau).

