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OFFER
NATIONAL DISPATCHER EN INTERNATIONAL TRANSPORT MANAGER

Trendy Foods Belgium, met hoofdzetel in de streek van Verviers, is een onderneming gespecialiseerd in de nationale distributie van 
voedingsproducten en heeft een jaaromzet van meer dan 1,2 miljard euro en telt meer dan 500 werknemers!

Om onze groei te ondersteunen en onze logistieke afdeling te versterken zijn wij actief op zoek naar een National Dispatcher en 
International Transport Manager.

In samenwerking met uw collega’s van de Dispatch en om synergieën binnen de afdeling mogelijk te maken en te verbeteren, zult 
u verantwoordelijk zijn voor een deel van de nationale dispatching en het internationale transportbeheer.

Uw taken bestaan uit:

 » Beheer en verzending van de pick-ups volgens de verschillende criteria die vereist zijn bij het analyseren van de verschillende 
volumes en vrachtwagenladingen.

 » Het externe transport van onze producten naar onze verschillende depots plannen en de volumestroom tussen onze verschillende 
sites beheren.

 » Verantwoordelijk voor alle import en export dossiers voor TRENDY FOODS (EU en niet-EU).

 » Organiseren van het laden en lossen bij onze leveranciers.

 » Deelnemen aan de dagelijkse planning van de leveringsrondes in samenwerking met de verantwoordelijke dispatcher (dagelijkse 
planning van de rondes).

 » In real time toezicht houden op vervoerders om de levering van exportorders te garanderen, maar ook een snelle terugkeer van 
importinkooporders naar onze magazijnen.

 » Goedkeuren van vervoerdersfacturen en coderen van transportorders.

 » Archiveren en controleren van diverse vervoersdocumenten (CMR, verzendingsnota’s, facturen, DAE).

 » Zoeken naar nieuwe vervoerders, prijsanalyses en partnerschapsvoorstellen.

 » Interne communicatie met de magazijnen in België (managers en teamleiders) en met de verschillende ondersteunende diensten 
(boekhouding, magazijnfacturatie, codering, ....).

Uw profiel:

 » U heeft een bachelor diploma in de logistiek of gelijkwaardige ervaring.

 » U spreekt perfect Nederlands en heeft een uitstekende kennis van het Engels; kennis van het Frans is een pluspunt.

 » U heeft minstens een eerste ervaring in een gelijkaardige functie.

 » U heeft een goede kennis van de logistiek op het Belgische grondgebied.

 » U bent georganiseerd en u heeft goede planningsvaardigheden.

 » U bent in staat om onder druk te werken.

 » U bent flexibel en beschikbaar.
 » U heeft een goed gevoel voor teamwork, u weet hoe je je collega’s kunt helpen en u heeft de wil om uw werk goed te doen.

 » U bent klantgericht.
 » U heeft goede communicatieve vaardigheden en kunt goed luisteren.
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OFFER
Wij bieden u:

Onze kantoren zijn momenteel gevestigd in de wijk van Petit-Rechain, maar wij zullen in de loop van 2023 verhuizen naar 
Milmort.

 » Een vast contract.
 » Een stabiele baan in een dynamisch bedrijf in volle ontplooiing.

 » Een familiale werksfeer.

 » Een salaris in overeenstemming met uw profiel, met extra legale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering na 
6 maanden in dienst).

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (CV + korte motivatiebrief) per e-mail naar: jobs@trendyfoods.com.
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