
Over ons
G&C De Bot Logistics is een kleinschalig familiebedrijf met passie voor de logistieke sector. De liefde voor transport en logistiek wordt al generaties lang 
overgedragen. 

Vanuit een klassiek pand op de Kade in Roosendaal organiseert G&C De Bot Logistics logistieke zendingen zowel binnen als buiten Nederland. Een familie
bedrijf met traditie, waarin gewerkt wordt met moderne middelen en korte lijnen.

Het enthousiaste team van G&C De Bot Logistics bestaat uit ervaren professionals. Wij zijn op zoek naar een allround expediteur ter versterking van dit team.

Functieomschrijving
G&C De Bot Logistics verzorgt onder andere wegtransport binnen en buiten Nederland. Soms kom je daarbij in situaties waarin jouw creativiteit nodig is.  
Stel dat je onverhoopt ergens met een vrachtwagen niet kunt komen. Hoe pak je dat dan aan? Hiervoor een creatieve oplossing bedenken is geen probleem 
voor een allround expediteur als jij. Voor jou staat op nummer 1 dat de goederen volgens afspraak op tijd geleverd worden bij de klant. 

Als allround expediteur kom je boekingen tegen van modaliteiten, alleen ligt de focus voor de rol als allround expediteur voornamelijk op wegtransport. Door heel 
Europa en buiten Europa heeft G&C De Bot Logistics ontvangers en verladers zitten. Aan jou de taak om dit in goede banen te leiden en daarbij de kar te trekken.

Je hebt een goed en betrouwbaar netwerk van vervoerders en je weet dan ook snel te schakelen, of het nu om een importzending vanuit Hongarije gaat of 
een exportzending naar Denemarken. Op de afdeling transport werk je samen in een team van wie de ene collega de zeevracht organiseert en de andere zich 
bezighoudt met luchtvrachtboekingen. Jij bent verantwoordelijk voor het organiseren van de wegtransporten. De twee andere collega’s ondersteunen jullie 
met administratieve taken. Dagelijks heb je intensief contact met je klanten en leveranciers waardoor je ook relaties opbouwt en weet uit te bouwen. Je bent 
je bewust van het belang van een goede inkoop en je wordt gedreven door goede resultaten.

Gezien de omvang van de wegtransporten is er ook gesproken over een eigen TMS systeem. Hierin pak jij dan een verantwoordelijke en adviserende rol.  
Jij bent de juiste persoon als het gaat om wegtransport. Je houdt van aanpakken en afwisseling. Je bent iemand die zich op alle gebieden weet te redden, 
maar jouw passie ligt bij wegtransport. Je bouwt dit binnen G&C De Bot Logistics verder uit en wordt daarin vrijgelaten. Je bent breed inzetbaar en zoekt een 
nieuwe uitdaging voor de lange termijn.

Jij:
• bent de laatste 5 jaar werkzaam geweest als expediteur of in een vergelijkbare rol.
• hebt een netwerk van vervoerders die je kunt inzetten. Anders weet je op z’n minst bij wie je moet zijn om een oplossing te bieden.
• hebt ervaring met een WMS systeem en TMS systeem.
• hebt kennis van Word, Excel, Outlook.
• weet hoe je collega’s moet aansturen en motiveren.
• bent klantvriendelijk, want klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel.
• hebt een commerciële instelling en bent resultaatgericht.
• bent een goede inkoper en weet goed hoe je moet onderhandelen met leveranciers.
• hebt een flexibele instelling, je bent nauwkeurig, stressbestendig en je hebt een aanpakkersmentaliteit.
• hebt een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal, zowel mondeling als schriftelijk, de Nederlandse taal spreek je vloeiend.
• bent fulltime beschikbaar.
• bent woonachtig in omgeving Roosendaal.
• bent in het bezit van eigen vervoer.

Arbeidsvoorwaarden
• Salaris per maand op basis van kennis en ervaring
• Goed pensioen
• 25 vakantiedagen per jaar
• Vakantiegeld
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• Je werktijden zijn flexibel in te zetten

Contact
Je kunt je sollicitatie sturen naar, of contact opnemen met:
directie@gclogistics.com
t.a.v. Gijs de Bot
(0165) 396 879

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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