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Mail your job application to vacancies@be.dsv.com and refer to 
“Freight Forwarder Assistant France voor Rekkem” 

 

DSV Road NV 

Transportcentrum Lar Blok E30  

BE-8930 Rekkem  

 

 
 

DSV Road NV, full loads, part loads and groupage 
 

Met vestigingen in meer dan 80 landen, verspreid over 6 continenten, organiseren en verzorgen 

we op dagelijkse basis de toeleveringsketens van duizenden ondernemingen. Zelfs met ons 

globaal bereik blijven we steeds dicht bij onze klanten staan. Lees meer op www.be.dsv.com 

 

Als globale logistieke speler biedt DSV tal van carrièremogelijkheden aan. Klaar voor een carrière 

in deze uitdagende sector ? 

 

 
 

 

We zoeken een Freight Forwarder Assistant, France voor onze locatie te Rekkem 
 
Uw taak/werkzaamheden: 

 
Op basis van de ontvangen transportopdrachten, stelt u ladingen samen van een 30 tal wagens 

en plant deze efficiënt in om ze tijdig bij de ontvangers te leveren.  U houdt hierbij rekening met 

de interne procedures, de beschikbare middelen en wettelijke reglementeringen. U bezorgt de 
chauffeurs de benodigde gegevens en documenten en volgt hen op bij de uitvoering van hun 

opdrachten. Bij onvoorziene omstandigheden grijpt u tijdig in en doet u de noodzakelijke 
aanpassingen om de planning verder vlot te laten verlopen. U bent steeds het eerste 

aanspreekpunt voor de chauffeurs en klanten. Samen met een team zorgt u voor een correcte 
dossierafwikkeling met behulp van ons eigen softwaresysteem. Hierbij hebt u veelvuldig contact 

met leveranciers, onderaannemers, chauffeurs en collega’s om in onderling overleg optimaal te 

kunnen plannen. 
 

Vereisten: 

▪ U bent enthousiast, flexibel en werkt stipt. 

▪ U bent vertrouwd met MS Office pakketten en nieuwe systemen schrikken u niet af. 

▪ Zeer goede kennis Nederlands, goede kennis Frans, goede kennis Engels (noties Duits) 

▪ Ervaring in de transportbranche is een must 

▪ U werkt autonoom en bent een echte problem solver.  

▪ U bent stressbestendig, en klantvriendelijk 
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Opleiding: 

A1/Bachelor bedrijfsmanagement optie Logistiek Management / Expeditie of gelijkwaardig door 
ervaring.  

 

Wij bieden: 

▪ Contract onbepaalde duur 

▪ Marktconform salaris, gekoppeld aan een stevig pakket extralegale voordelen 

▪ Een mooie toekomst in een internationaal sterk bedrijf  
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