Froconsur is specialist in im- en export van diepgevroren vis, schaal- en schelpdieren uit voornamelijk het
Verre Oosten en Afrika en bestemd voor de Europese markt. Wij kiezen voor een uitgekiend assortiment om
onze klant zo goed mogelijk te kunnen informeren over onze producten, waardoor onze klant altijd op de
hoogte is van de laatste marktontwikkelingen. Ons team bestaat uit ongeveer 20 gemotiveerde medewerkers
die er gezamenlijk voor zorgen om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Medewerker Support Logistiek
m/v (fulltime)
Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
Na een gedegen opleiding en begeleiding “on the job”, word je verantwoordelijk voor de operationele
activiteiten die horen bij het afhandelen van een bestelling. Dit betreft het gehele logistieke proces vanaf het
afsluiten van de order tot aan het leveren bij de klant. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor een bepaalde
groep klanten. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke service voor onze klanten.
Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
- Klantcontact betreffende bestellingen;
- Contact met leveranciers omtrent bestellingen en het productieproces;
- Contact met rederijen ten behoeve van een tijdige levering;
- Contact met inklaringsagenten ten behoeve van export en import.
- Contact met vrieshuizen en transporteurs omtrent het leveren van het product aan de klant.
Leveren conform gemaakte afspraken met de klant is jouw belangrijkste taak.
Jouw profiel:
Je hebt bij voorkeur een afgeronde HBO/WO opleiding met een logistieke- en/of economische richting. Je bent
ambitieus en je staat aan het begin van je carrière. Vanzelfsprekend beheers je de Nederlandse en de Engelse
taal. Aanvullend beheers je het Spaans en/of Italiaans goed.
We zijn opzoek naar een klantgericht, accuraat en stressbestendig persoon, die een sterk analytisch vermogen
heeft, een echte teamplayer is en geen 9-tot-5-mentaliteit heeft. Daarnaast vind je het leuk om contact te
hebben met buitenlandse leveranciers en klanten.
Wat wij bieden:
Wij bieden een uitdagende functie met groeipotentieel in een dynamische jonge organisatie met leuke
collega’s. Je werkweek is 40 uren per week. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Reageren en informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande functie kun je contact opnemen met Monique van der Vlag, 0582160057.
Je sollicitatiebrief met CV kun je per mail richten aan André Papa: info@froconsur.com. O.v.v.: Medewerker
Support Logistiek
Adres: Froconsur BV., Willemskade 11, 8911 AX Leeuwarden.
Website: www.froconsur.com
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