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Ben jij iemand die graag ‘de touwtjes in handen heeft’ ‘assertief is’ en ‘de boel wil regelen’? Heb je 
affiniteit met transport en durf je met nieuwe ideeën te komen?  
 
Wij bieden een leuke brede vacature voor een logistiek managementassistent die het heerlijk vindt 
om te werken binnen een informeel en jong team. In deze functie heb je veel vrijheid maar wordt 
wel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van je verwacht. Er is volop ruimte om mee te 
denken: initiatief tonen en pro-activiteit wordt zeer gewaardeerd! Je ziet werk liggen en vindt het 
een uitdaging om processen te verbeteren en structuur aan te brengen en durft dat ook in te 
brengen.  
 
In deze veelzijdige functie ben jij de spil binnen het bedrijf.  
 

 

 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

▪ Je verzorgt de facturering van vrachten; 
▪ Je verwerkt de gewerkte uren van de 

chauffeurs; 
▪ Contact met (onder-)aannemers voor het 

navragen van gegevens die (nog) niet  
▪ aangeleverd zijn; 
▪ Verwerkt de inkomende post en archiveert 

vrachtdocumenten; 
▪ Je pakt de overige ad-hoc werkzaamheden 

op je; 
▪ Organiseren en notuleren van vergaderingen; 
▪ Je onderhoud contracten van charters; 
▪ Debiteurenbeheer; 

 

WAT HEEFT VAEX TE BIEDEN? 
 

▪ Een dynamische en interessante 
werkomgeving gezien het internationale 
karakter van het bedrijf; 

▪ Een collegiale en informele werksfeer met 
veel ruimte voor eigen inzicht en 
verantwoordelijkheid; 

▪ Mogelijkheden om door te groeien binnen de 
organisatie; 

▪ Een goed salaris dat zeker past bij de 
verantwoordelijkheid in deze functie. 

 
 

 

 

HERKEN JIJ JEZELF? 
 

▪ Je bent een ambitieuze starter of hebt al 
enkele jaren werkervaring (MBO+); 

▪ Je werkt secuur, punctueel en structureel; 
▪ Je hebt een uitstekende kennis van de 

Nederlandse én Engelse taal. Het beheersen 
van meerdere talen is een pre; 

▪ Je hebt een goede basiskennis van financiële 
administratie en/of bent cijfermatig sterk; 

▪ Je bent assertiviteit en initiatiefrijk; 
▪ Je hebt een gezellige, pro-actieve, flexibele 

en frisse, “can do” mindset; 
▪ Weet jij alles van Word en Excel en beheers 

je de Nederlandse, Engelse en Duitse taal? 
 
 
 

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE? 
 

▪ Mail jouw sollicitatiebrief en C.V. naar: 
po@vaex.nl t.a.v. Linda Carels. 

▪ Voor meer inlichtingen kun je contact 
opnemen met Wim Kanters  tel. +31 (0) 486 
47 22 50  

 

HET BEDRIJF 
Waarom relaties ons zien als dé partner in de internationale handel van biggen, varkens en runderen? 
Waarschijnlijk omdat we in de afgelopen 40 jaar hebben geleerd dat het veel meer is dan veehandel alleen. Het 
is een kwestie van kwaliteit en expertise. Klantgerichtheid. Kennis van de markt. Oog voor dierwelzijn. En de wil 
om maximale waarde te creëren voor onze relaties, afnemers én leveranciers. Dat biedt vertrouwen. De reden 
dat je ons overal tegenkomt. In Europa, maar ook ver daarbuiten. Waar we ook komen, overal zijn we  
VAEX – The Livestock Traders 
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