Zin in iets nieuws, iets anders en dit binnen de maritieme logistieke wereld? Lees zeker verder!
Wij zijn Manuport Logistics of kortweg MPL, een internationale logistieke topspeler met Headquarters in de
Antwerpse Haven. We willen steeds de extra mile gaan voor onze klanten en dit realiseren we door onze unieke
mix van logistieke diensten en gepersonaliseerd advies van onze gedreven MPL’ers. Om mee te zorgen voor onze
verdere groei zoeken wij een:

Forwarder
POSITION
Ben jij iemand met een eerste ervaring binnen de expeditie en heb je zin in een nieuwe omgeving met de nodige
uitdaging en verantwoordelijkheid? Komt goed uit, dan ben jij misschien wel de MPL’er die we zoeken!
Als Forwarder bij MPL zal je verantwoordelijk zijn voor de operationele en administratieve uitvoering en opvolging
van import- en export dossiers voor een specifieke Business Unit.
Nog steeds interesse om je vast te bijten in de expeditiedossiers binnen MPL? Na een inwerkperiode ben je als
Forwarder verantwoordelijk voor het volledige plaatje. Dit houdt in dat je binnenkomende orders gaat ontvangen en
registreren. Je boekt hiervoor de noodzakelijke transporten en stelt de nodige documenten op. Je volgt de zending
volledig op en brengt de klant op de hoogte van het verloop. Dit wil zeggen dat je ook verantwoordelijk bent voor de
validatie van aankoopfacturen en facturatie. Je controleert de gemaakte kosten per dossier en maakt offertes op.

PROFILE
Als MPL’er ben je in het bezit van minstens een Bachelor diploma. Bij voorkeur heb je 1 tot 2 jaar ervaring in de
expeditie. In deze functie krijg je talrijke kansen en uitdagingen om je als Forwarder nog verder te ontwikkelen. Als
je in het bezit bent van de nodige getuigschriften met betrekking tot de gevaarlijke goederen vormt dit zeker een
meerwaarde. Je kan de expeditiedocumenten gebruiken en toepassen. Daarnaast kan je je zeer goed uitdrukken in
het Nederlands, Frans en Engels en beschik je over een goede geografische kennis. Als Forwarder ga je steeds de
extra mile voor je klanten en je streeft hiervoor steeds naar het beste resultaat.

OFFER
MPL is een sterk groeiende organisatie met een dynamisch karakter, waar ondernemerschap en ontwikkeling
gestimuleerd worden. Uitdagingen gaan we samen aan en dit in een 'BE DIFFERENT – BE MPL’ team. All work and no
play? Niet bij ons! Naast het internationale kader en een mooie professionele werkomgeving bieden we de
mogelijkheid om af en toe deel te nemen aan plezierige bedrijfsactiviteiten. Tenslotte krijg je als MPL’er een
competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen.
Zin in een gedreven job als Forwarder en dit bij MPL? Stuur dan zeker een mail met je CV en motivatie
naar Careers@Manuport-logistics.be

