
 

 

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER 
 

Wat je in deze functie allemaal mag gaan doen 

▪ Contacten onderhouden met onze relaties voor het verstrekken en uitvoeren van de opdrachten 

▪ Zorgen voor een optimale verbinding tussen klanten, teamplanning, warehouse, chauffeurs én 

administratie 

▪ Het informeren van onze opdrachtgevers omtrent de voortgang van de rituitvoering 

▪ Er voor zorgen dat alle opdrachten correct én op tijd in het systeem staan 

▪ Toezicht houden op extra ontstane kosten die aan de opdrachtgevers doorberekend dient te 

worden 

▪ Melden van eventuele klachten, tekortkomingen en andere voorvallen met betrekking tot KVMG. 

▪ Opmaken van de vrachtdocumenten ten behoeve van facturatie  

▪ Optimaal benutten van gesloten contracten en beschikbare capaciteit.  

Wat je van Ritmeester mag verwachten  

▪ Aandacht voor jou als persoon 

We helpen je graag verder 

▪ Ruimte voor eigen inbreng en ideeën 

Als het beter of leuker kan, doen we dat! 

▪ Een mooi kantoor, met een huiselijke sfeer 

Je brengt hier immers het merendeel van de week door. 

▪ Zelfstandigheid en vertrouwen 

Als jij zegt dat je het doet, vertrouwen we daarop 

▪ Ritmeester NEXT LEVEL!  

Welke eigenschappen je nodig hebt en waarom 

▪ Servicegericht: Omdat onze dienstverlening verder gaat 

▪ Flexibel: Omdat het altijd toch net weer anders gaat   

▪ Oplossingsgericht : omdat de klant van ons niet anders is gewend  

Ritmeester Interfreight 

Wij zijn dé specialist in transport naar elke zeehaven in Noordwest-Europa, van Zeebrugge tot Esbjerg. 

Vanuit de hoofdvestiging in Ridderkerk onderhouden wij dagelijkse lijndiensten naar Antwerpen en alle 

Noord-Duitse havens, ook voor geconditioneerde goederen en gevaarlijke stoffen. Dankzij het diverse 

dienstenpakket hebben we een unieke positie opgebouwd in de bevoorrading van zeeschepen en offshore-

platforms.  

Bij Ritmeester  

Werken bij Ritmeester betekent meewerken. Meewerken aan de groei en ontwikkeling van de organisatie, 

de klanten, het team en jezelf. Meewerken voor en mét onze klanten.  Met Ritmeester NEXT LEVEL gaan 

we nóg verder professionaliseren en zoomen we in op gezondheid, ontwikkeling, betrokkenheid en 

werkplezier.  

Jouw carrière bij Ritmeester  

Begint bij jou! Heb jij een hart wat klopt voor logistiek? Heb je ervaring of wil je graag ervaring in deze 

branche op gaan doen? Ben je handig met softwaresystemen, klantgericht en heb je een goede beheersing 

van de Nederlandse en Engelse taal? Stuur ons dan een berichtje , dan nemen we binnen een week contact 

met je op: werken@rit-meester.nl t.a.v. Robey Meidam.  


