Voor uitbreiding van het team is Zasco op zoek naar een:

Medewerker Customer Service & Logistics
Fulltime (of minimaal 32 uur per week)

Werkzaamheden:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het gehele logistieke proces. Zodra een order
binnenkomt, is het aan jou om alles te organiseren. Je regelt het transport van A tot Z, draagt
zorg voor alle benodigde (douane- en export) documentatie en controleert de import- en
exportorders. Je communiceert regelmatig met klanten en leveranciers voor een goede
afhandeling van de order.
Wij vragen:
•
Minimaal een afgeronde MBO opleiding niveau 4;
•
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
•
Naast Nederlands heb je een goede kennis van de Engelse taal;
•
Je bent een teamspeler en hebt een nauwkeurige- en zelfstandige instelling.
Wij bieden:
•
Een tijdelijk contract met de intentie om deze om te zetten naar onbepaalde tijd;
•
Een goed salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding;
•
26 vakantiedagen;
•
Een afwisselende en dynamische baan in een gezonde organisatie èn een ontspannen
pauze waarin we graag de competitie met je aan gaan met een potje poolen, tafelvoetbal
of tafeltennis.
Bedrijfsomschrijving
Zasco B.V. importeert en exporteert landbouwproducten zoals groentezaden, veldgewassen
en meststoﬀen naar met name het Midden-Oosten en Afrika. Zasco heeft een breed netwerk
van internationale leveranciers en is in staat de volledige oplossingen voor distributeurs in de
agrarische sector te leveren.
Meer dan 25 jaar heeft de oprichter Laurens Zwaan zelfstandig gewerkt. Vanaf 1 januari 2019
zijn zijn zoon Robbert Zwaan en zakenpartner Gert-Jan de Groot ingestapt. Vanaf dat moment
is de groei in een versnelling gekomen.
‘Growing together’ is de slogan van Zasco die centraal staat voor zowel de organisatie als elke
medewerker persoonlijk.
Interesse
Je sollicitatiebrief en cv ontvangen wij graag per e-mail en kan je richten aan corne@zasco.nl
Voor meer informatie over de organisatie en/of de functie kan je contact opnemen met
Corné Spruijtenburg (Manager Backoﬀice) op het telefoonnummer +31(0)78-6841010
of stuur een e-mail naar corne@zasco.nl.
Zasco BV
Nijverheidsweg 36
3342 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
www.zasco.nl

