Vacature: Transportplanner

Heb jij ervaring als planner binnen de logistieke of transportsector? Werk jij graag in een dynamische omgeving en ben jij
communicatief sterk? Lees dan snel verder!
BBS Logistics is een groeiend transportbedrijf gevestigd in Kerkrade. We zijn gespecialiseerd in het vervoeren van kredietwaardige
express- en lengtezendingen binnen Europa, en zelfs daarbuiten. Hiernaast hebben we een sterk distributienetwerk opgebouwd
voor 24-uurs zendingen in BeNeLux. Met de juiste uitstraling, duidelijk afspraken vooraf en snelle service gaan we sinds 2011 voor
onze partners de weg op. We gaan dan ook voor kwaliteit in elke kilometer.
Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar een transsportplanner.
Als planner ga je opdrachten van onze klanten aannemen en adviseren waar nodig of gewenst is. Het samenstellen van ritten en
het zodanig opstellen van het laad-, rij- en losprogramma dat met zorg wordt gedragen voor een optimale beladingsgraad en een
tijdige levering. ja gaat chauffeurs/onderaannemers instrueren en assisteren bij optredende moeilijkheden. Continu controleer jij of
alles goed verloopt en los jij direct problemen op die door vertragingen en wijzigingen in de planning ontstaan.
Je bent een gedreven, analytische denker die onder hoge druk het hoofd koel kan houden en voel jij je thuis in een dynamische
omgeving. Je hebt veel contact met je directe collega's, klanten en met onze chauffeurs. Je bent eigenlijk de motor van het bedrijf.
Je krijgt bij ons verantwoordelijkheden en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Een afgeronde HBO of MBO niveau 4 opleiding
is een pre. Affiniteit met transport en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een must.

Wat bieden wij?
-

Een baan met goede arbeidsvoorwaarden; salaris conform CAO beroepsgoederenvervoer, goede pensioenregeling,
personeelsvoordelen via Benefits At Work en een uitgebreid inwerktraject.
Er is veel aandacht voor de medewerkers met mogelijkheid tot ontwikkeling.
Een baan met veel vrijheid, eigen ondernemerschap en veel contacten.
Een dynamische functie in een professioneel team met kennis van zaken.
Je werkt in een modern pand dat goed bereikbaar is.

Heb jij interesse?
Stuur dan jouw CV inclusief motivatiebrief naar info@bbslogistics.eu. Wil jij eerst meer informatie? Bel dan gerust naar 0455118442.
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