Vacature Allround Transportplanner

Hoe gaat jouw dag er uit zien?
Je houdt je dagelijks bezig met het bewaken van de ritplanning, het begeleiden van
chauffeurs en het signaleren en ondervangen van problemen tijdens ritten. Daarnaast
assisteer je onze expediteurs bij import- en export zendingen en bouw je een goede band
op met onze partners. Is er extra ondersteuning nodig bij het begeleiden van transport
projecten? Dan ben jij degene die bijspringt. Je komt te werken binnen een enthousiast en
gemotiveerd team van de Planning en Customer Service waar de sfeer goed is en iedereen
de organisatie naar een hoger niveau tilt.

Ben jij de juiste kandidaat?
Voor de functie Allround Transportplanner vragen wij van jou:






Een afgeronde MBO of HBO opleiding transport en logistiek of commerciële
richting
Goede kennis en ervaring met transport en logistiek
Geografische kennis van Benelux en West Europa
Beheersing van Duitse- en Engelse taal
Sterke communicatieve vaardigheden, doorzettingsvermogen, een
resultaatgerichte instelling en een gezonde dosis humor.

Wij bieden
Wij zijn een dynamisch en sociaal familiebedrijf, waar een hands-on mentaliteit en eigen
initiatief naar waarde wordt beloond. Persoonlijke ontwikkeling wordt gezien en
gestimuleerd, en door onze brede dienstverlening zijn er zeker carrièremogelijkheden.
Daarnaast bieden wij:


Salariëring conform de CAO voor het Beroepsgoederen Vervoer (TLN);



Vakantiedagen conform de CAO voor het Beroepsgoederen Vervoer;



Een dynamische werkomgeving met een ongekend goede werksfeer.

Enthousiast?
Wil je graag bij ons komen werken? Reageer snel en wellicht zit jij binnenkort bij ons aan
tafel om onder het genot van een kop koffie samen de mogelijkheden door te spreken!
Stuur nu je motivatie en CV naar gkoerhuis@schotpoortlogistics.eu
voor meer informatie kun je tevens bellen naar 0313-673905.
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