
 

 

Project Coördinator (fulltime – geen ploegendienst) 
 

 

Jij hebt het: een gevoel voor internationale logistiek en transport én de drive om door te gaan tot 
de beste oplossing gevonden is. Bovendien ben jij er klaar voor: een échte uitdaging bij een van de 
wereldwijd opererende marktleiders op het gebied van speciaal en zwaar transport. 
Binnen de Van der Vlist-groep houdt Van der Vlist Logistics zich bezig met het verzorgen van 
multimodale wereldwijde weg-, water-, railtransporten en douane zaken die voor een groot deel 
starten of eindigen buiten Europa. Veelal is ook opslag en modificatie van de lading van toepassing.  
 

De werkzaamheden van junior account coördinator  

Internationale klanten in het gehele transporttraject van a tot en met z ontzorgen. Het gaat vooral 
om opdrachten die bestaan uit een combinatie van multimodaal-vervoer, opslag en douane zaken, 
voornamelijk van grote en zware ladingen. Dag in dag uit zet jij jouw verstand, kennis en 
doenersmentaliteit in als het gaat om:  
 Het tot in de puntjes verzorgen van het gehele traject, van offerte tot en met factuur; 
 Het verwerken van informatie in ons eigen IT-systeem en in de systemen van onze klanten; 
 Het informeren van internationaal betrokken partijen (klanten, toeleveranciers, collega’s); 

 Het onderhouden van contacten met betrokken partijen over de uitvoering van opdrachten; 
 Het onderzoeken van alternatieve transportmogelijkheden. Daardoor weet jij altijd de best 

passende oplossing te bieden. 

 
Wat biedt Van der Vlist 
Het team bestaat momenteel uit 8 mensen en valt te karakteriseren als: 
 Internationaal, veel opdrachten worden voor buitenlandse klanten maar veelal ook buiten de 

landsgrenzen uitgevoerd 
 Uitdagend, klanten komen met de meest uiteenlopende logistieke uitdagingen 
 Collegiaal, er is een grote mate van samenwerking en kennisoverdracht 
 Een stabiel en gezond familiebedrijf en arbeidsvoorwaarden volgens CAO 

Beroepsgoederen vervoer 

 Werklocatie is het kantoor in Schelluinen 
Doorgroei tot Account Coördinator met een verantwoordelijkheid voor één of meerdere klanten 
behoort uitdrukkelijk tot de mogelijkheden. 
 

Profiel van de geschikte kandidaat 
 HBO denk- en werkniveau 
 Affiniteit met logistiek en de diverse modaliteiten 
 Bereidheid veel te leren en tijd te nemen om ervaring op te bouwen 
 Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 
 

Wat is Van der Vlist voor bedrijf 
Van der Vlist is een dynamisch nationaal en internationaal opererend Hollands familiebedrijf 
met meer dan 85 jaar ervaring en een eigen cultuur. Van der Vlist is een toonaangevende 
aanbieder van geïntegreerde logistieke oplossingen voor met name buitenprofiel ladingen. 
Oplossingen waarin een optimale combinatie wordt gemaakt van transport over de weg, over 
water en door de lucht, maar ook van opslag en technische diensten zoals inspectie, 
assemblage en modificatie. 
 

Sollicitatie op de vacature 

Zie jij jezelf in bovenstaande vacaturebeschrijving, dan ontvangen wij graag je sollicitatie en cv op 
emailadres r.rijnsburger@vandervlist.com. Voor aanvullende informatie bel dan 0184-606600 en 
vraag naar Richard Rijnsburger (Personeelsfunctionaris). 
 

 

Junior account coördinator (fulltime) 


