
Wij zoeken jou! 
Expediteur zeevracht - Teamlead

NTG Air & Ocean Netherlands:
NTG Air & Ocean is onderdeel 
van de Deense Nordic Transport 
Group (NTG). In Nederland 
hebben wij twee kantoren: 
Rotterdam (20 man, zeevracht) 
en Schiphol (6 man, luchtvracht). 
We hebben kantoren in Europa, 
Azië en in de USA en zijn hard 
groeiende. 

Wat bieden wij: 
• Je wordt onderdeel van een 

van de snelst groeiende 
transportgroepen van 
Europa;

• Een goed salaris;
• Een prettige en informele 

werkomgeving, binnen een 
internationale organisatie;

• Opleidings mogelijkheden 
om jezelf te ontwikkelen;  

• Laptop van de zaak;
• 30 vakantiedagen;
• Parttime (80%) is mogelijk;

In deze functie: 
• Je bent verantwoordelijk voor 

een customer service team, 
export of import, en houdt je 
ook bezig met de afhandeling 
van transport zendingen. Je 
informeert onze klanten 
proactief en zorgt voor goede 
service; 

• Je bent commercieel ingesteld 
om onze klanten goed te helpen, 
en wil met het team meer 
business genereren; 

• Je begeleidt de collegas in jouw 
team, en coacht in hun 
persoonlijke ontwikkeling;

• Je hebt dagelijks contact met 
rederijen en transporteurs; 
onderhandelt over de tarieven 
en offreert aan onze klanten;

• Je voert tijdig en accuraat de 
financiering uit naar klanten en 
leveranciers;

• Je bent verantwoordelijk voor 
de performance van het team!

De ideale kandidaat:
• Je droomt van een baan 

als teamlead expediteur;
• Bij voorkeur heb je 

leidinggevende ervaring, 
of die ambitie. 

• Je hebt commerciële 
ervaring in de zeevracht,

• Je bent goed met Word, 
Excel en Outlook. 

• Je bezit proactieve en 
sterke organisatorische 
vaardigheden, gericht op 
het team; 

• Je bent een teamplayer 
en kunt effectief 
communiceren om 
positieve resultaten te 
(laten) bereiken; 

• Je vindt het leuk om 
initiatief te nemen en 
mee te denken hoe wij 
als organisatie nog 
effectiever kunnen 
werken;

• Je beheerst de 
Nederlandse & Engelse 
taal volledig.

Bij interesse, stuur dan nu je motivatie en 
CV naar Jeroen Schuering -
sc@ntgairocean.com / 06-22276037

NTG Air& Ocean Netherlands BV
Albert Plesmanweg 39E
3088 GB Rotterdam

mailto:aro@ntgocean.com

