
HEB JIJ DE DRIVE OM 

ANDEREN TE HELPEN MET 

JOUW KENNIS?

     

Word onderdeel van een mooi team als:

Transport Specialist RNU

Standplaats: Oss NL | 

APPLY TO RABEN

Wat ga je doen:

Kom bij Raben als je:

▪ Het verzorgen van de dagelijkse ritplanning voor de uitgaande en inkomende vrachten van en naar onze 

partners en eigen vestigingen;

▪ In- en verkoop van lading en/of transportcapaciteit en onderhandeling over de tarieven;

▪ Het toezien op de correcte afhandeling en verwerking van onregelmatigheden tijdens het leveren en 

ophalen van goederen;

▪ Bij afwijkende orders aangepaste instructies en aanwijzingen aan stakeholders doorgeven;

▪ Zorgdragen voor het correct verwerken van de administratieve gegevens zoals gereden kilometers, 

gemaakte kosten etc.;

▪ Samenwerken met de afdeling inzake verbeterdoelen ten behoeve van het Internationaal transport.

▪ Een commerciële instelling en gedrevenheid in het in- en verkopen van transport hebt;

▪ Creatief bent, je bedenkt in hectische situaties snel de juiste oplossing voor de klant;

▪ Een goed ontwikkeld analytisch vermogen en stressbestendigheid bezit;

▪ Nauwkeurig werkt en denkt in oplossingen;

▪ Over een winnaarsmentaliteit beschikt door altijd het beste resultaat te willen behalen;

▪ Goede geografische kennis hebt van Europa;

▪ Flexibel inzetbaar bent;

▪ Minimaal MBO+ of vergelijkbaar werk en denkniveau hebt; 

▪ Zowel de Nederlandse als de Engelse taal schriftelijk en mondeling goed beheerst.

Wij hebben de DRIVE voor ontwikkeling!

Wij houden van uitdagingen en 
nieuwe projecten.

Team work geeft ons energie.

We werken, in alles wat we 
doen, met ons hart.

We leren van elkaar.

Kom jij ook ons team versterken bij Raben in Oss?

Werk in een team van gedreven en ervaren mensen, leer iedere dag van 

elkaar. Samen start en implementeer je spannende internationale projecten

en vieren we gemeenschappelijke successen.

Door bij ons aan te sluiten, krijg je:

▪ Een informele werkomgeving met fijne en kundige collega’s

▪ Goede arbeidsvoorwaarden

▪ Resultaatafhankelijke bonus

▪ Individueel ontwikkelingsplan en opleidingsmogelijkheden

Daarom ontwikkelen we, als Raben Netherlands, 
optimale en moderne oplossingen om alle klanten van 
Raben Netherlands BV te ondersteunen. We zijn hier 
om ons bedrijf te ontwikkelen en te verbeteren. 

We vormen een hecht team bestaande uit de beste 
experts op vele gebieden. We hebben logistieke 
meesters, transportliefhebbers, digitale goochelaars op 
de IT-afdeling, financiële specialisten, interne audit-
experts, talentenjagers op de HR-afdeling en 
verkoopvirtuozen. 

Wat hebben we niet? Verveling! Elke dag is een nieuw 
avontuur en een kans voor ons. Ook voor jou? 
Fantastisch! Dan wachten we op je!

Interesse in deze functie?
Stuur dan een e-mail met je motivatie en een recent CV naar hr.nl@raben-group.com o.v.v. Transport Specialist RNU

Vind meer informatie over Raben op https://nederland.raben-group.com/

https://www.facebook.com/RabenGroupOfficial
http://www.instagram.com/raben_group
https://www.raben-group.com/
https://www.youtube.com/user/RabenGroupChannel
https://www.linkedin.com/company/the-raben-group
mailto:hr.nl@raben-group.com
https://nederland.raben-group.com/

