Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde collega om onze afdeling ‘planning’ te versterken.
Iemand die de dynamiek binnen de wereld van Transport begrijpt en hierbij de veiligheid
voor zichzelf en anderen niet uit het oog verliest. Onze medewerkers kenmerken zich door
een ‘no nonsense’ mentaliteit die zich uit in een flexibel, servicegericht en daadkrachtig
optreden zodat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Wij zijn op zoek naar een: JUNIOR PLANNER (fulltime | standplaats: Sittard)
Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

Het aangeleerd krijgen en omgaan met planning/boordcomputer systeem

Het invoeren van orders in ons TMS systeem

Het controleren van de gegevens van de boordcomputer

Het afhandelen van orders van onze klanten

Het afhandelen van administratie van vrachtdocumenten en het invoeren in systemen

Het volgen van cursussen voor verdere ontwikkeling tot zelfstandig planner
Wie ben jij?
Het leveren van kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel waarbij je structureel en efficiënt te werk
gaat en constant bezig bent om de kwaliteit hoog te houden en waar mogelijk te verbeteren. Je kunt
goed in een team werken, maar eveneens ook zelfstandig
Verder






Heb jij een afgerond diploma in de richting van logistiek
Beheers jij de Engelse en Duitse taal
Ben jij topografisch aangelegd
Heb jij geen moeite met vaste variabele werktijden

Ons aanbod
We vragen veel van je, maar je krijgt er ook veel voor terug! Een goed marktconform salaris en
secundair arbeidsvoorwaardenpakket vinden wij daarbij vanzelfsprekend.






Markconform salaris
Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd
Opleidingen omtrent zelfstandig planner
24 verlofdagen en 3,5 ATV dagen
Aangesloten bij ODS (sporten met korting)

Zin om het samen met ons aan de slag te gaan?
Reageer dan door je motivatie en CV te sturen naar ‘P&O@salari.nl’. Past de geschetste functie niet
bij jou, maar ken je iemand die perfect in het geschetste profiel past? Stuur deze vacature dan door!
Wil je eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op!
Je kunt bellen naar; 046 451 33 33 en vraag naar de afdeling personeelszaken.
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