Vacature

Vacature

Transportplanner Export/Import
Functieomschrijving
Samen met je collega's van de afdeling planning ben je verantwoordelijk voor een correct verloop van de planning, 365
dagen per jaar. Je neemt orders aan van klanten, maakt de planning, instrueert chauffeurs, volgt en verwerkt de
administratie van de transportopdrachten. Met je collega's bouw je een betrouwbare service op voor het vervoer van
AGF producten vanuit Nederland en België naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Werkzaamheden/hoofdtaken
•
•
•

Het aannemen van vervoersopdrachten van vaste en/of nieuwe klanten en deze in het TMS systeem
verwerken;
Het dagelijks opstellen van de planning en het indelen van chauffeurs;
Het instrueren en zorgen voor een correcte begeleiding van chauffeurs.

Wat zoeken wij
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO+ werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding Transport & Logistiek;
Je beschikt over enige ervaring met het organiseren van AGF groupage naar en vanuit Duitsland en
België;
Je beheerst de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift. Engels is een pré;
Ook heb je aantoonbare kennis van een TMS Systeem en MS Office;
De werkzaamheden worden in wisselende diensten uitgevoerd (vroege en late diensten) en we
rekenen ook in het weekend op jou; 1 x per 3 weken draai je weekenddienst en deze uren worden
extra betaald;
Je kunt methodisch werken, beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden voor de
samenwerking met zowel klanten, collega-planners als chauffeurs;
Je bent ondernemend, gedreven, oplossingsgericht en je stopt niet voordat je werk af is. Je staat altijd
klaar voor je chauffeurs;
Je woont in de regio Venlo.

Wat bieden wij
•
•
•
•

Een dynamische en fijne werksfeer binnen een no-nonsense cultuur;
Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
Arbeidsvoorwaarden conform de cao Beroepsgoederenvervoer;
Aanvullende opleidingen.

Reageren
Direct solliciteren kan via onze website www.kempen-transport.nl/vacatures of stuur je reactie voorzien van cv en
motivatie naar HR@kempen-transport.nl.
Voor meer informatie over deze functie kun je in contact opnemen met onze HR afdeling,
hr@kempen-transport.nl en/of 077-2066000.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
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