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Heb je interesse in de transportwereld en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?  
Ga aan de slag in de veelzijdige wereld van Transport en Logistiek! 

 

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een 

 

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
 

Als logistiek Administratief Medewerker bij Transport Heirwegh ben je medeverantwoordelijk 

voor een feilloze afhandeling van de binnenkomende transportverzoeken. 

Je werkt binnen een klein team en hebt nauw contact met de planning. 

 

Inhoud van de functie: 

- Binnenkomende transportopdrachten verwerken, zodat deze voor de transportplanner in 

te plannen zijn (o.a. beschikbaarheid containers checken, import- en exportboekingen 

nakijken, invoer het transport management systeem Transline, voormelden bij de 

verschillende platformen van de Antwerpse haven en Rotterdam) 

- Communiceren met de chauffeurs, onder andere via het fleet management systeem 

Transics 

- Klanten en leveranciers te woord staan, zowel telefonisch als per mail 

- De urenadministratie van de chauffeurs digitaal verwerken 

- Verlofaanvragen van de chauffeurs behandelen (in overleg met de transportplanner) 

- Overige Allround administratieve taken die zich voor doen op de afdeling planning 

 

Functie-eisen: 

- Je hebt kennis / ervaring of interesse in de transportwereld 

- Je gaat secuur en punctueel te werk 

- Je weet het overzicht te behouden en kunt snel schakelen 

- Je bent zelfstandig, maar kunt ook samenwerken met de transportplanners 

- Je bent communicatief vaardig en klantgericht 

- Je bent leergierig en toont initiatief 

- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Franse taal, zowel mondeling 

als schriftelijk, met voorkeur een redelijke beheersing van de Engelse taal. 

 

We bieden een leuke baan binnen een informele werksfeer, opleiding binnen het bedrijf door je 

collega’s, fulltime, over 5 dagen verdeeld. Mogelijkheid tot extra legale voordelen onderling te 

bespreken. 

Spreekt deze functie jou aan of wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact met ons 

op via onderstaand contactformulier. 
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