
Medewerker Transport en Facturatie 
op MBO niveau m/v
Parttime (24 uur) – standplaats in Oldenzaal

De functie
In deze parttime functie ben je samen met 2 collega’s verantwoordelijk voor een optimale transportplanning en de 
facturatie van onze leveringen. Je verwerkt een diversiteit aan transporten per dag en dat brengt aardig wat druk met 
zich mee. Voor jou is de uitdaging dan ook om deze transporten zo goed en snel mogelijk te plannen. In deze functie 
heb je nauwe contacten met onze klanten en transporteurs, je regelt transport op maat op de meest efficiënte manier 
en ook voor een goede prijs. Voor het verzorgen van de transportdocumentatie en de facturatie is nauwkeurigheid en 
organisatietalent een must. Onderdeel van deze rol is het invullen van de telefoon en receptiefunctie.  

Het profiel
Je hebt MBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding op administratief en/of logistiek gebied. Je hebt  
bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring met het organiseren van transporten, waaronder het maken van export  
documenten en het inklaren van zendingen en ben je bekend met BTW bij intracommunautaire leveringen en de  
financiële afhandeling van exporttransacties. Je bent in staat om flexibel in te spelen op de wensen van onze  
klanten. Je communiceert van nature makkelijk met mensen op alle niveaus. Je bent praktisch, accuraat, kunt snel  
anticiperen op veranderende omstandigheden, neemt graag initiatieven, bent georganiseerd en bent gedreven  
om je doelen te halen. Je bezit teamgeest, hebt een no-nonsense houding en bent stressbestendig. Een goede  
beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal is een must, in woord en geschrift. Als medewerker transport  
en facturatie rapporteer je aan de productie manager.  

Wij bieden
Wij zijn een bedrijf met een informele bedrijfscultuur. Samenwerken, meedenken en meewerken aan nieuwe  
oplossingen zijn belangrijk. We zijn trots op onze fijne werksfeer en de uitdaging die het werk ons bied. We bieden 
marktconforme arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de zwaarte van de functie en jouw ervaring.  
Daarnaast investeren wij in je persoonlijke groei, zodat je op de juiste manier met de organisatie meegroeit. 

Onze organisatie
Ropeblock is expert in ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten voor de hijs- en 
staalkabelindustrie. Een thuis voor (technische) specialisten die samen met haar leveranciers en 
klanten efficiënte en innovatieve producten realiseert. We zijn een zelfstandige onderneming en 
een internationale speler van formaat in een niche markt (in de segmenten Cargo Handling - 
Maritiem; Offshore; Construction; Baggerij en Rigging). Onze focus voor de komende jaren 
is internationale groei, waarbij prijs, kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staan.

Arbeidsvoorwaarden
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Jouw reactie
Denk jij dat je verschil kunt maken? Stuur je CV aangevuld met je persoonlijke 

onderbouwing aan Heleen Bloemen, Personeelsadviseur, vacature@ropeblock.nl. 

Neem voor nadere informatie contact op met Tom Nijmeijer, Productie Manager, 

telefoonnummer 0541 - 532 300.

Keywords: administratief medewerker logistiek, export medewerker.

Ropeblock BV, Kampenstraat 1, NL-7575 ER Oldenzaal  |  P.O. Box 391, 7570 AJ Oldenzaal, The NetherlandsAc
qu

is
iti

e 
na

ar
 a

an
le

id
in

g 
va

n 
de

ze
 a

dv
er

te
nt

ie
 w

or
dt

 n
ie

t o
p 

pr
ijs

 g
es

te
ld

.


