Transportplanner import en export Frankrijk
Freight Line Europe is gespecialiseerd in het geconditioneerd transport tussen Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Wij verzorgen 24 uur per dag, 7 dagen in de week diensten
variërend van groepage tot complete vrachten. Daarnaast verzorgen wij forwarding services en
hebben wij de mogelijkheid voor op- en overslag. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar
een fulltime transportplanner im- en export Frankrijk.
Binnen een team van jonge, enthousiaste collega’s welke de logistieke stromen door heel Nederland,
Engeland, België en Frankrijk regelen ben jij verantwoordelijk voor het maken van een zo optimaal
mogelijke transport planning richting Frankrijk en retourvrachten die aansluiten op een volgend
proces binnen de landen waarbinnen Freight Line werkzaam is. Je accepteert orders, stemt de prijzen
af en leidt het gehele proces in goede banen. De werktijden in deze functie zijn tussen 7.30 tot 16.00
uur / 10.30 tot 20.00 en eens per drie weken een weekend dienst, waarbij je op zaterdag werkt en
zondag telefoondienst hebt. Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwerking van binnenkomende orders.
Plannen van de ritten binnen de gestelde tijden en budget.
Zoeken naar extra lading indien nodig en waar mogelijk lege kilometers beperken.
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).
Bewaken van de naleving rijtijdenwet door chauffeurs.
De volledige operationele administratie.

De ideale collega:
• Is fulltime beschikbaar en vindt het geen probleem om in wisselende diensten en weekenden
te werken (tussen 7:00 uur en 20:00 uur).
• Goede beheersing van het Nederlands, Frans en Engels in woord en schrift.
• Is communicatief- en computer vaardig.
• Is flexibel, besluitvaardig en stressbestendig.
• Is nauwkeurig en heeft een gezond portie verantwoordelijkheidsgevoel.
• Is enthousiast en leergierig.
• Is woonachtig in een straal van maximaal 45 km van de standplaats in Maasdijk.
• Is een echte teamplayer.
• Heeft minimaal mbo niveau met een afgeronde logistieke opleiding.
• Heeft minimaal 2 jaar ervaring met het plannen van geconditioneerd vervoer.
Wat kun je van ons verwachten?
• Een goed salaris, passend bij jouw achtergrond en ervaring en een goed pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
• Ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.
• 8% vakantietoeslag, een bijdrage in de pensioenopbouw en een ruime verlofregeling van 5,5
vakantieweken per jaar.
• Een energiek en gedreven team.
Ben je enthousiast na het lezen van de vacature en denk je dat deze baan jou op het lijf geschreven
is? Reageer dan nu! 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.

