
 

 

 
 
 
 
 
Vacature : Transport Medewerker (40 uur) 
 
Droom jij van een carrière in de transport? Wil jij op ons hoofdkantoor in Rijsenhout werken en 
ben jij een kei in het plannen, uitzoeken en organiseren? Dan is dit jouw kans! Bij 
Boekuwzending.com zijn wij opzoek naar een administratief Transport Medewerker.  
Boekuwzending.com bezorgt iedere dag de grootste glimlach. Wij ontzorgen onze klanten door 
de beste transportoplossingen aan te bieden met de meest gebruiksvriendelijke verzendtool en 
met de meest persoonlijke benadering. Wij helpen onze klanten met het versturen van pakketten 
over de hele wereld en pallets binnen Europa. Onze visie is om in 2025 in heel NL ook zelf 
pakketzendingen te bezorgen met de leukste en beste medewerkers van Nederland.  
 
Functiebeschrijving / Wat ga je doen?: 

- Je begint je dag met het openen van je e-mail en kijkt in ons systeem hoe de zendingen 
ervoor staan die jij en je collega’s mochten regelen voor onze klanten 

- Daarnaast zie je mooie aanvragen binnenkomen die jij natuurlijk meteen met veel 
enthousiasme oppakt. Iedere opdracht is weer anders. Zijn het zendingen binnen of 
buiten de EU, zijn het standaard afmetingen of wijken ze af? Jij weet straks als geen 
ander wat er voor nodig is om de klant te ontzorgen 

- Na het versturen van een passende offerte ga je opzoek naar de beste oplossingen in de 
dispatch, oftewel de juiste vervoerders koppelen aan de opdrachten; 

- Tussendoor help je klanten met vragen over het transport en volg je zendingen om er 
zeker van te zijn dat alles goed gaat 

- Een probleem? Jij denkt in termen als uitdagingen en gaat deze als een pro aan; 
- Oh ja, ter ontspanning daag je in je lunchpauze een collega uit voor een potje tafeltennis 

en dagen wij je uit om mee te denken aan verbeteringen zodat wij het iedere dag een 
stukje beter doen. 

 
Wat vragen we van jou? 

- Jij bent iemand die goed kan organiseren en in oplossingen denkt.  
- Je durft beslissingen te nemen, je kan je goed inleven in personen en aanpassen aan 

veranderingen 
- Je kan goed luisteren en bent nieuwsgierig naar de ontwikkelingen binnen de organisatie 

en daarbuiten 
- Het spreekt natuurlijk voor zich dat je gestructureerd werkt en dit kan je zowel samen met 

ons team als zelfstandig 
- Het zou mooi zijn als je al ervaring hebt in de logistieke dienstverlening, maar dat is geen 

vereiste. 
 
Het belangrijkste is dat je net zo ambitieus bent als wij. We houden van mensen met een open 
en sociale houding die bereid zijn om af en toe (letterlijk) de mouwen op te stropen, want voor 
hard werken lopen we niet weg bij Boekuwzending.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wat mag je van ons verwachten? 

- Een super leuke werkplek op ons hoofdkantoor in Rijsenhout 
- Gezellige collega’s die jou gaan helpen en inwerken 
- Regelmatig een uitje, een borrel en een sportieve activiteit. 
- Een laptop van de zaak 
- Voldoende doorgroeimogelijkheden binnen ons mooie bedrijf. 

 
Enthousiast? Stuur je CV met motivatie en een korte omschrijving van jezelf naar: 
margreetbalder@boekuwzending.com.  
 
 
 

 

mailto:margreetbalder@boekuwzending.com

