
V A C A T U R E  O N  B O A R D  C O U R I E R

MYOBC is een logistiek bedrijf, gespecialiseerd in het bieden van op-maat
gemaakte, tijd-kritische logistieke oplossingen voor expediteurs, fabrikanten
en leveranciers. De diensten omvatten persoonlijk vervoer van commerciële
goederen

Benieuwd? 
Stuur ons je CV en motivatie op recruitment@myobc.eu en wij nemen contact
met je op. Bekijk ook onze website https://myobc.eu en onze LinkedIn pagina
om om meer te weten te komen van onze diensten.  

Wat kan je verwachten?
- Veel van de wereld kunnen zien
- Goede verdiensten
- Betrokkenheid in een dynamische industrie en een jong en dynamisch bedrijf
- Ervaring opdoen in luchtvaart en logistiek

WIE ZIJN WIJ?

Ben je gek op reizen, heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kom je
áltijd op tijd? Wij zijn op zoek naar flexibele koeriers (On Board Couriers) die
het leuk vinden om geregeld te vliegen en commerciële goederen van A naar B
te vervoeren.

Het gaat hierbij altijd om tijd-kritische zendingen van bijvoorbeeld reserve-
onderdelen, belangrijke documenten, prototypes of medische goederen die op
de juiste plek en tijd op een eindbestemming moeten zijn. 

Als On Board Courier (OBC) neem je de zending mee op de eerstvolgende
beschikbare commerciële vlucht en lever je deze goederen persoonlijk af op de
eindbestemming (wereldwijd). 

In deze functie kom je in een flexpool waar wij opdrachten in plaatsen. Zodra
er een opdracht bekend is bij ons, kan je aangeven dat je beschikbaar bent om
de opdracht uit te voeren. 

Zodra je geplaatst wordt voor de opdracht wordt je volledig voorzien van alle
informatie. Je weet en ziet altijd wat je bij je hebt, waar het heen moet, welke
vluchten je hebt en hoe je reis er uit komt te zien.

DE FUNCTIE

- je bent flexibel, zelfstandig en hebt ervaring of affiniteit met luchtvaart en/of
logistiek.
- je bent betrouwbaar, komt je afspraken na en komt altijd op tijd.
- je spreekt goed Nederlands en Engels.
- je denkt graag mee en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
- je hebt een geldig Nederlands paspoort (tenminste 6 maanden geldig).
- je hebt geen blad voor je mond en durft gesprekken aan te gaan.
- je hebt de mogelijkheid om geregeld last-minute te kunnen reizen.

WIE ZOEKEN WIJ?
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