Transportplanner
Takenpakket
Als transportplanner heb je een gevarieerd takenpakket: je regelt de diverse transporten en verzorgt de communicatie met zowel externe
contacten als met de chauffeurs. Naast het ontvangen en administratief verwerken van de orders, ga je zelf ook proactief op zoek naar
nieuwe contacten. Tijdens jouw werk streef je steeds naar een efficiënte planning, rekening houdend met de rendabiliteit en de
dienstverlening aan de klanten.
Je organiseert de opdrachten van de klanten mbt bestellingen voor goederenvervoer over de weg. Je stelt het dossier voor het wegvervoer
samen en maakt de documenten voor de klanten en chauffeurs aan. Je organiseert en plant de routes en stelt de dagplanning van de
chauffeurs op. Opvolgen en controleren van de diverse transporten en identificeren en bijsturen van problemen behoren ook tot je
takenpakket. Je biedt technische ondersteuning aan de chauffeurs in geval van panne of ongeval, je registreert de opvolggegevens van hun
activiteiten en stelt afwijkingen vast. Je volgt evenzeer de activiteiten en formulieren van het personeel op (rijtijden, geldigheid van de
attesten).
Gezocht profiel
Je hebt ervaring op een planningsafdeling in de transport-sector en de courante wet- en regelgeving aangaande het goederenvervoer over
de weg is je niet vreemd. Je hebt een uitgebreid netwerk opgebouwd en beschikt over de nodige skills om efficiënt te communiceren met
interne medewerkers, klanten,... Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands, aangevuld met een vlotte kennis Frans, Engels en Duits. Je
bent zeer flexibel ingesteld naar uren en takenpakket. Kennis van het ERP-pakket Navision is een voordeel.
Jobgerelateerde competenties
Plannen en organiseren is jouw tweede natuur, je bent sociaal vaardig, flexibel en werkt resultaatgericht. Stressbestendigheid,
klantgerichtheid en teamwork zijn jouw grootste troeven. Jouw commerciële ingesteldheid en zin voor creativiteit brengen je steeds tot de
beste oplossing.
Aanbod en voordelen
Een aangename werksfeer in een toonaangevend bedrijf binnen de sector, een uitdagende functie en een aantrekkelijk verloningspakket.
Plaats tewerkstelling
Transport Marcel Depaire NV
Z5 Mollem 460
B 1730 Mollem-Asse
Waar en hoe solliciteren

Stuur je CV naar nadine.depaire@depaire.com
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