
 
 
Red River-van Eck B.V. is gespecialiseerd in de verwerking en distributie van eetbare zaden aan 
producenten van zoetwaren, specerijen en bakkerijproducten.  
Het bedrijf is toonaangevend in de sector door een uitgebreide kennis van de markt, 
ondernemerschap, betrouwbaarheid en toewijding aan de wensen van de vele langdurige relaties. 
Met meer dan 135 jaar ervaring weet ons bedrijf precies de juiste producten te vinden om haar 
klanten te allen tijde tevreden te kunnen blijven stellen.  
Het hoofdkantoor is gevestigd in Etten Leur, gunstig gelegen tussen de belangrijke internationale 
havens van Rotterdam en Antwerpen.  
 
Ter versterking van onze Backoffice afdeling zijn wij per direct op zoek naar een: 
 

Logistiek coördinator  (40 uur per week) 
 

Functieomschrijving: 
- Contact onderhouden met o.a. klanten, leveranciers, vervoerders, expediteurs, rederijen en 

NVOCC’s; 
- Opmaak van de transportplanning voor zowel de inkomende alsook de uitgaande 

goederenstromen; 
- Het laten aansluiten van de transportplanning met de productieplanning; 
- Verbindende factor tussen de afdelingen commercie, productie, financiën en kwaliteit; 
- Verwerking en afwikkeling van het volledige orderproces; 
- Boeken van weg – en zeetransport voor import – en exportzendingen; 
- Verantwoordelijk voor opmaak, controle en versturen van juiste import- en 

exportdocumenten; 
- Verantwoordelijk voor douaneaangiftes voor import – en exportzendingen; 
- Factureren en archiveren van dossiers; 
- Het versturen van koerierszendingen; 
- Onderhouden en controleren van masterdata van klanten en leveranciers; 
- Alle bijkomende logistieke en administratieve werkzaamheden; 
- Dagelijkse receptie werkzaamheden; telefoon, poort en balie beheer. 

 
Functie-eisen: 

- HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een logistieke opleiding; 
- Ongeveer 3 tot 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie (ervaring met import en 

export); 
- Kennis en ervaring m.b.t. de opmaak en controle van douane- en exportdocumenten;  
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift); 
- Service- en klantgericht, accuraat, enthousiast, no-nonsense en geen 9-5 mentaliteit; 

 
 
Aanbod: 

- Een afwisselende, dynamische en uitdagende functie binnen een uiterst succesvolle 
onderneming; 

- Onderdeel uitmaken van een klein en hecht team van betrokken en gemotiveerde collega’s; 

http://www.rr-ve.com/


 
 

- De mogelijkheid om je kennis te verbreden en je verder te kunnen blijven ontwikkelen, door 
middel van gerichte cursussen en trainingen, zowel intern alsook extern;    

- Een marktconform salaris en uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden  

 
Geïnteresseerd? 
Stuur je motivatie met uitgebreid CV onder vermelding van Vacature Logistiek coördinator per e-mail 
naar mw. J. de Ronde – HR & Corporate Recruitment: jderonde@acomo.nl  
 
 

~ Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld ~ 
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