
 
 
Catz International B.V. is een dynamische, 160 jaar jonge, Nederlandse handelsorganisatie 
gespecialiseerd in de internationale handel van specerijen, kruiden, zaden, kokosproducten, 
gedroogde 
groenten, noten en zuidvruchten bestemd voor de levensmiddelenindustrie en onderdeel van het 
beursgenoteerde Amsterdam Commodities N.V. (www.acomo.nl). 
Wereldwijd wordt op succesvolle en toonaangevende wijze handel gedreven in meer dan 80 landen. 
Onder onze afnemers bevinden zich zowel kleinere als grotere verwerkers, handelaren alsmede 
multinationals uit de branche. 
 
Ter versterking van onze logistieke afdeling zoeken wij een geschikte kandidaat voor de vacature: 
 

Allround Forwarder 
Functieomschrijving: 

- Contact onderhouden met klanten, vervoerders, expediteurs, rederijen en afhaal- en 
afleveradressen 

- Verantwoordelijk voor opmaak, controle en versturen van juiste douane- en 
transportdocumenten 

- Tarieven opvragen bij vervoerders, expediteurs en rederijen 
-  Boeken van ladingen bij vervoerders, expediteurs en rederijen 
- Factureren en afhandelen van dossiers 
- Alle bijkomende administratieve werkzaamheden 

 
Functie-eisen: 

- MBO werk- en denkniveau 
-  Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring als allround expediteur (ervaring met import en export) 
- Kennis en ervaring m.b.t. opmaak en controle van douane- en transportdocumenten Goede 

kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift) 
- Goede kennis van de Duitse taal is een grote pré 
- Woonachtig in de regio Rotterdam 
- Service- en klantgericht, accuraat, enthousiast, no-nonsense en geen 9-5 mentaliteit 

 
Aanbod: 

- Een afwisselende, dynamische en uitdagende functie binnen een uiterst succesvolle 
- Onderneming en professionele organisatie om trots op te zijn. 
- Een goed salaris en uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
- Na intensieve “on the job”-training de mogelijkheid om door te groeien. 
- Een goed bereikbare werkplek gelegen bij de leukste plekken van Rotterdam  

 
Disclaimer: Door te solliciteren op een functie bij Catz International B.V. geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens. Catz International B.V. zal uw gegevens alleen met de hiring manager bespreken. Indien u niet wordt geselecteerd, 
zullen wij alle van u bekende gegevens verwijderen. Indien wij uw gegevens in portefeuille wensen te bewaren, zullen wij u vooraf om 
toestemming vragen. Indien u een dienstbetrekking wordt aangeboden, zullen uw sollicitatiestukken worden bewaard in uw 
personeelsdossier. 

 
Spreekt u dit aan? Stuur dan snel uw CV mèt motivatiebrief naar mw. J. de Ronde – Corporate 
Recruiter: Ronde@catz.nl 


