Transport planner binnenland
Freight Line Europe is gespecialiseerd in het vervoer van groenten en fruit naar het Verenigd
Koninkrijk. Wij verzorgen 24 uur per dag, 7 dagen in de week diensten variërend van groepage tot
complete vrachten en van forwarding services tot de mogelijkheid voor op- en overslag. Wegens
vervanging zijn wij op zoek naar een fulltime planner met ervaring in de AGF branche.
Je gaat aan de slag als planner binnenland in een team van 3 personen. Je bent verantwoordelijk
voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwerking van binnenkomende orders
Maken van rittenplanning binnenland
Inspelen op veranderingen in de planning die ontstaan door oponthoud bij bijvoorbeeld het
laadadres, files of andere calamiteiten
Duidelijk, direct en op een prettige wijze communiceren met klanten, chauffeurs & charters
Verzorgen van alle benodigde transportdocumenten
Het begeleiden van de verlading (Crossdocking en opslag)
De volledige operationele administratie.
Assistentie bij drukte en afwezigheid collega’s binnen de onderneming

De werktijden in deze functie zijn tussen 7.30 tot 16.00 uur / 10.30 tot 20.00. Per toerbeurt worden
zaterdagdiensten gedraaid.
Onze nieuwe collega:
• Is fulltime beschikbaar
• Heeft MBO 4/HBO niveau met bij voorkeur een afgeronde logistieke opleiding
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Goede communicatieve vaardigheden
• Werkt graag in teamverband
• Heeft een flexibele instelling
• Kan rustig blijven in hectische situaties
• Werkt accuraat
• Heeft minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie binnen een transportbedrijf

Wij bieden:
• Salaris is mede afhankelijk van opleiding en ervaring
• Reiskostenvergoeding
• Je maakt deel uit van een gedreven en enthousiast team
• een open en collegiale sfeer
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is dit misschien wel jouw baan! Stuur ons je cv en
sollicitatiebrief. Wil je meer weten over onze organisatie? Kijk dan op www.fle-nl.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

