
 

 
Expediteur Import & Export Brucargo (luchthaven) 

Zoek je een gevarieerde baan in de logistieke sector op Brussels Airport, dan kan je best met ons 
contact opnemen. Wij zijn op zoek naar een allround logistiek bediende die op een professionele en 
klantgerichte manier dossiers van begin tot einde kan opvolgen en afwerken.  

Heb je een bachelor of master diploma maar krijg je meestal te horen dat je niet genoeg ervaring 
hebt? Zijn er in jouw studierichting geen vacatures en is je diploma niet de grote deuropener? Of zoek 
je gewoon een nieuwe uitdaging? Dan is een job bij Skyfast misschien iets voor jou.  

Wij hechten belang aan jouw talenkennis (Nl-Fr-Eng) en jouw manier van denken en werken (accuraat, 
proactief en efficiënt met interesse en aandacht om processen te verbeteren).  

Ervaring in de logistieke sector is goed maar niet noodzakelijk, talenkennis en gezond boerenverstand 
zijn dat wel.   

Je verantwoordelijkheden: 

• aanspreekpunt voor nationale en internationale klanten van de logistiek afdeling; 

• verzorgen van commerciële en administratieve verwerking van je dossiers van A tot Z: 
vervoersmiddel reserveren, transport coördineren en opvolgen, vervoersdocumenten en 
douaneformaliteiten in orde brengen, facturatie en nazorg; 

• goede contacten opbouwen en onderhouden met klanten, luchtvaartmaatschappijen, 
douane, onze agenten in het buitenland en collega’s. 

Je bent: 

• vlot drietalig; je kan communiceren in het Nederlands, Frans en Engels; 

• een aangename, betrouwbare persoon die graag met andere mensen samenwerkt;  

• stressbestendig en je kan problemen onderkennen en flexibel oplossen; 

• en je hebt een bachelor of master diploma. 

Je krijgt: 

Een veelzijdige en boeiende baan in een klein en dynamisch team op Brussels Airport Cargo. 

Een voltijds contract van onbepaalde duur met een competitief salaris (PC 226), opleidingskansen, 
verlofdagen aangevuld met ADV dagen en sectordagen en extra legale voordelen zoals woon-
werkvergoeding, pensioenspaarplan, maaltijdcheques, ecocheques, parkingkaart en 13de maand. 

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Aarzel dan niet langer en stel je vandaag nog kandidaat. 

Contactgegevens: Ellen.Christiaensen@skyfast.be 

 

IFA SKYFAST is een onafhankelijke douane-expediteur sinds 1982 op Brussels Airport. Wij bieden een 
persoonlijke en transparante service van afhaling tot aflevering van internationale vracht. Klant en 
team tevredenheid staan centraal in onze bedrijfsfilosofie. 
Bekijk gerust onze website om meer over ons te weten te komen www.skyfast.be  
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