
Voor uitbreiding van onze logistieke afdeling zijn wij op zoek naar een 
SPS B.V. is een producent en leverancier van verf, 
sierpleister en aanverwante producten. Het bedrijf 
heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwik-
kelen, produceren en verkopen van producten 
voor de doe-het-zelver en professional (nationaal 
en internationaal). Naast private labels voor de 
doe-het-zelf markt en professional, timmert het 
bedrijf succesvol aan de weg met de merken SPS 
en Finess.
 
Flexibiliteit, hoge klantgerichtheid en een uitstekende 
relatie en samenwerking met partners staat bij 
SPS B.V. hoog in het vaandel. De cultuur is samen 
te vatten als no-nonsense, informeel en collegiaal. 
Er is veel ruimte en waardering voor eigen initiatief 
en de besluitvormingslijnen zijn kort.
 
SPS B.V. is onderdeel van de Rust-Oleum Europe 
groep, met bekende merken die marktleiders zijn 
op het gebied van verven, coatings en afdichtingen. 
De groep bestaat uit ondernemingsgezinde bedrijven, 
die de kracht van het samenwerkingsverband com-
bineren met de flexibiliteit van kleinere operationele 
eenheden. Rust-Oleum Europe is onderdeel van RPM Inc.

FUNCTIE
In je rol als Logistiek Coördinator Export ben je verantwoordelijk voor alle douanedocumentatie- en 
processen. Aan jou de belangrijke taak, dat alle informatie en goederenstromen efficiënt verlopen en dat er 
geen vertraging ontstaat. Uiteraard houd je rekening met de wettelijke en bedrijfseigen procedures. Je bent 
verantwoordelijk voor:
- Het opmaken van douane aangiftes, certificaten en overige documenten
- Het onderhouden van contacten met douane, klanten en de verschillende logistieke dienstverleners 
 (weg-, lucht en zeetransport)
- Het voorbereiden en administratief afhandelen van documentatie over in- en uitgaande zendingen
- Het in orde maken van administratie en dossiers, bijvoorbeeld commercial invoices en paklijsten
- Het meedenken met verbeteringen ten behoeve van processen en service
- SPS is bezig met de aanvraag voor de AEO status, in dit project speel jij een belangrijke rol.

Je rapporteert aan de Warehouse Manager.

FUNCTIE-EISEN
Je bent in het bezit van een MBO niveau-4 diploma, richting Logistiek, en/of relevante werkervaring. Je 
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en beheerst de 
Nederlandse-, Engelse- en Duitse taal goed. Kennis van de Franse taal is een pré. Zowel zelfstandig als het 
(samen) werken in een team gaan je goed af. Je hebt een positief kritische houding, bent stressbestendig 
en stelt je proactief op. Je werkt gestructureerd en hebt een sterk analytisch inzicht. Kennis van de ADR-
wetgeving is een pré.

INTERESSE
Stuur jouw sollicitatiebrief met uitgebreide CV naar SPS B.V., Afdeling Personeelszaken, t.a.v. Ingrid Kruijsen, 
Postbus 39, 5201 AA ‘s-Hertogenbosch of via email: i.kruijsen@spsbv.com. Voor meer informatie kunt u 
kijken op onze website: www.spsbv.com. Voor meer informatie kun je kijken op onze website: www.spsbv.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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