Vervoerbedrijf Claude Lingier is specialist in vervoer- en verhuisdienstverlening.
Wij vervoeren en verhuizen goederen voor particulieren en bedrijven in binnen-en buitenland.
De slogan “Verhuizen naar de zon, van doos tot volledige verhuis” legt het accent op de zuiderse
bestemmingen zoals Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië maar ook andere Europese landen behoren tot de
mogelijkheden.
Naast transport zorgen wij ook voor meubelbewaring en verhuisliften.
Een complete dienstverlening op maat van de klant is onze doelstelling.
Vanuit ons logistieke depot in Diksmuide worden alle transporten gecoördineerd en opgevolgd tot aflevering
bij de klant. In het Spaanse Alicante ligt ons distributiecentrum met geregelde ophaal- en afhaalrondes.

Transport- en Verhuiscoördinator
Wat ga jij doen?
Je bent verantwoordelijk voor de operationele coördinatie van inkomende en uitgaande, nationale en
internationale verhuizingen voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
Je verwerkt de dossiers zelfstandig en zorgt voor alle nodige administratieve handelingen, van offerte tot
levering. Je hebt geregeld contact met de klanten inzake de opvolging van de transporten en je houdt intens
contact met ons team van chauffeurs/verhuizers.
Een optimale klantenervaring staat hierbij centraal.
Ben je op zoek naar een veelzijdige functie met een internationaal karakter? Solliciteer nu!
Wij bieden:







Een afwisselende en zelfstandige functie in een familiaal bedrijf
Een vast dienstverband, eventueel na een proefperiode
Een competitief loon volgens de geldende barema’s
Extralegale voordelen
Een gemotiveerd team dat samen met jou aan de slag wil
Ruimte om je verder te ontwikkelen in het vakgebied

Wij verwachten:









Communicatief. Je spreekt zeer goed Nederlands maar ook in het Frans en het Engels ben je
slagvaardig. Je maakt heldere afspraken met de klanten, de chauffeurs/verhuizers, de leveranciers
en de noodzakelijke tussenpersonen en overheden.
Proactief. Organiseren, plannen opstellen en bijsturen is iets wat jou geen angst aanjaagt.
Commercieel. De klant staat centraal. Je slaagt erin om van elk dossier, van offerte tot levering, een
succes te maken.
Service. Jouw kennis van ICT toepassingen en sterk gevoel voor dienstverlening dragen bij aan de
optimalisatie van administratie en informatie naar de klant en de collega’s.
Zelfstandig vind jij een mooi woord. Binnen het coördinatieteam spreken jullie af om het werk
optimaal te verdelen en te organiseren. Jullie zijn complementair en supplementair. M.a.w. jullie
vullen elkaar aan waar nodig maar jullie kunnen evenwaardig ook elkaars taken invullen als dit
nodig is.
Een bachelor of een gecertificeerde opleiding in een office omgeving is een sterk pluspunt.
Gelijkwaardige ervaring of schoolverlaters met goede kwalificaties zijn welkom.

Solliciteren
Ben jij deze communicatieve, proactieve, commerciële en service gerichte persoonlijkheid? Solliciteer nu met
je CV. Wij nemen spoedig contact met je op!

