Vacature: Sr Transportplanner
De Hart Temperature Controlled Transports is een kwalitatief hoogstaande Internationale
dienstverlener welke gefocust is op het leveren van optimale kwaliteit, maatwerk, flexibiliteit, en
leverbetrouwbaarheid. Wij zijn gespecialiseerd in zowel groupage als FTL-transporten van en naar
Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Door onze expertise in de markt vervullen
wij een belangrijke schakel in te toeleveringsketen van onze opdrachtgevers en zijn wij een
gewaardeerde businesspartner, waarbij de lijnen kort zijn en de eigen invloed op het resultaat van de
onderneming tastbaar blijft. Vanuit een prikkelende presentatiegedrevenheid heeft de totale
organisatie bewezen de juiste strategische keuzes te maken en in te zetten relevante innovaties.
Voor het optimaliseren van onze planning en het verder uit te bouwen van ons gewaardeerde team
zijn wij op zoek naar een Sr Transportplanner.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
• Het opstellen en bewaken van de dagelijkse planning
• Zo efficiënt mogelijk inzetten van de vloot en charters
• Aansturen van chauffeurs/ charters
• Zorgdragen voor een optimale beladingsgraad
• Tijdig ingrijpen bij vertragingen en/ of calamiteiten
• Naleving rijtijdenwet bewaken.
• Leverdata afstemmen met klanten
• Daarbij onderhoud je contacten met onze nationale en internationale klantenkring
Wat vragen wij:
• Minimaal een afgeronde logistieke HBO of MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur opleiding
Transport en/of Supply Chain Management)
• Enkele jaren ervaring als transportplanner in de logistiek
• Uitstekende geografische kennis en communicatief zeer vaardig
• Goede communicatieve en commerciële vaardigheden
• Uitstekende kennis van Microsoft Office programma's
• Affiniteit met transport en logistiek
• Is een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal
• Klantgericht, proactief, punctueel en een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Kan goed in een team werken
Wat bieden wij
Een uitdagende functie die elke dag anders is in een ambitieuze kwaliteitsgerichte organisatie die
continu blijft investeren in de kwaliteit van hun medewerkers, materiaal en geavanceerde systemen
en duurzame relaties met klanten en leveranciers. Daarnaast word je onderdeel van een enthousiast
team in een informele open bedrijfscultuur.
Interesse in de functie van transportplanner bij De Hart Temperature Controlled Transports, reageer
nu door een e-mail te sturen naar basdendekker@deharttransport.com met recente cv en motivatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

