BEN JIJ GRAAG ACTIEF BEZIG,
EEN DOENER EN TEAMPLAYER
ÉN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BAAN?
DAN HEBBEN WIJ DIE BAAN VOOR JOU!
KOTRA Logistics, locatie TRANSPORT VOORUIT in Breskens is een logistieke
dienstverlener, gespecialiseerd in de logistiek van verse en bevroren vis. We maken
een gezonde groei door. Om deze groei in goede banen te leiden, zijn we per direct
op zoek naar een

TRANSPORTPLANNER
- full time - m/v -

JOUW FUNCTIE
Logistiek is een complex proces, waarbij veel stappen op elkaar afgestemd
moeten worden. Omdat Transport Vooruit bederfelijke levensmiddelen vervoert, gaat dit gepaard met de nodige tijdsdruk. De afdeling Planning zorgt er
voor dat de orders van de klanten op vlekkeloze wijze uitgevoerd worden. Je
bent het aanspreekpunt voor klanten, leveranciers en chauffeurs. Je bewaakt
de voortgang van de logistieke processen van orderaanvraag tot het moment
dat de goederen geleverd worden en stuurt bij waar dit nodig is. Dit doe je in
een team van 10 personen.
WELKE KANDIDATEN KOMEN IN AANMERKING?
• MBO+/HBO werk- en denkniveau
• Afgeronde opleiding op logistiek of commercieel gebied is een pré
• Goede beheersing van de Nederlandse taal en
Engelse taal in woord en geschrift
• Affiniteit met geautomatiseerde systemen
JOUW VAARDIGHEDEN
Je beschikt over prima communicatieve vaardigheden en bent een echte
teamspeler met een flexibele instelling. Je neemt initiatief, je bent klantgericht
en beschikt over een groot oplossingsvermogen. Daarnaast weet je onder
tijdsdruk de juiste prioriteiten te stellen.
WERKTIJDEN
Het betreft een fulltime functie met uitzicht op een contract voor onbepaalde
tijd. Je zal op toerbeurt een dag in het weekend werken.
WAT BIEDEN WIJ JE?
Je komt terecht in een ambitieus en professioneel team met een persoonlijke
en informele werksfeer. KOTRA is een groeiende organisatie waarin doorgroeimogelijkheden voorhanden zijn en ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast bieden wij uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer.
MEER INFORMATIE?
Word je enthousiast van het bovenstaande profiel?
Neem dan contact op met Nadine Brenner via
nbrenner@kotra.nl of 0638691439.
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WIE WEET, BEN JIJ STRAKS ONZE NIEUWE COLLEGA!

