RAIL OPERATOR
Raillogix is een logistiek dienstverlener die zich richt op het vervoer van vracht per
spoor. Dagelijks doorkruisen onze treinen de grenzen binnen Europa met
verschillende goederen aan boord zoals containers, staal en metalen, auto's,
landbouwproducten of consumptiegoederen.
Raillogix maakt deel uit van de Rail Innovators Group. Een organisatie die actief is in
verschillende delen van de transportmarkt zoals de verhuur van wagons,
spoorweglogistiek, het uitvoeren van tractiediensten en het verhandelen en
adviseren van spoorwegactiva. Het bedrijf is vertegenwoordigd via het hoofdkantoor
in de haven van Rotterdam en heeft dochterondernemingen in Warschau en Praag.
Onze missie is om een duurzame logistieke omgeving te creëren en het spoor
aantrekkelijker te maken als vervoersoptie.
Voor onze intermodale afdeling zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
collega (fulltime) die ons team op het hoofdkantoor in Rotterdam komt versterken.
Heb je een HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur logistieke achtergrond) en ligt
jouw interesse in deze branche die continu in beweging is? Dan willen wij jou graag
opleiden tot Rail Operator binnen ons bedrijf.
WAT ZIJN JE UITDAGINGEN?

WAT ZIJN DE FUNCTIE-EISEN?

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden
van het volledige transportproces;
Opmaak van belangrijke documenten;
Je ontzorgt onze klanten door hun werk uit
handen te nemen;
Je informeert klanten en leveranciers
gedurende het gehele transportproces;
meedenken op het gebied van kostenefficiëntie;
creatief zijn, met name in het bedenken van
oplossingen bij verstoringen;
Je zorgt dat alle geboekte containers op tijd op
de plaats van bestemming worden aangeleverd.

•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Affiniteit met logistiek;
Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift;
Goede beheersing van de Duitse taal in woord
en geschrift of bereid zijn dit te leren;
Je bent flexibel – we zijn geen 09.00 tot 17.00
uur organisatie;
Ambitie om te leren en je te ontwikkelen;
Je hebt sterke communicatieve skills;
Je bent oplossing - en klantgericht en weet hoe
je je hoofd koel moet houden in hectische
situaties.

WAT BIEDEN WIJ?

•
•
•
•
•
•
•

Flexibele werktijden
Interne opleiding Duits
Training on the job
Vakantiedagen 25 met de mogelijkheid om 5 bij te kopen
Goede pensioenregeling
Reiskostenvergoeding
Kans op een mooie bonus

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar recruiting@railinnovators.group

