
 

Vacature planner 

exceptioneel transport 

 
 Fulltime functie voor een planner met enige werkervaring in het wegtransport 
 Vakantiedagen en atv-dagen conform CAO 
 Goede arbeidsvoorwaarden volgens CAO 
 Pensioen volgens CAO 
 Volop training- en opleidingsmogelijkheden  

 
BEDRIJFSPROFIEL 

Van de Wetering neemt een bijzondere positie is als het gaat om (internationaal) boot- of bijzonder 
transport. Met een combinatie van kennis, uniek materieel en ervaren medewerkers, vervoeren wij 
dagelijks de grootst denkbare objecten. Daarin kunnen wij verder gaan dan welk bedrijf dan ook. Dat 
maakt Van de Wetering tot een bijzonder bedrijf. 

Uniek materieel 
Al sinds jaar en dag ontwerpen wij ons eigen materieel, specifiek voor onze transporten. Zowel voor boten 
als voor overmaats transport. We noemen dat onze “wereldwonderen”. Trekkers en opleggers waarmee 
we hoger en groter kunnen vervoeren dan met standaard materieel, waardoor wij vaak mogelijk maken 
wat op het eerste gezicht niet mogelijk leek. Inmiddels beschikken wij over een vloot van unieke 
diepladers, trekkers en combi's, waarmee we elk transport kunnen realiseren met de hoogst mogelijke 
kwaliteit en punctualiteit. 

Bekend op alle routes door Europa 
Europa kent voor ons geen geheimen. Ook in Azië en Noord-Afrika weten wij onze weg te vinden. Omdat 
onze begeleidingsauto's non-stop data verzamelen over de routes die wij rijden, beschikken wij altijd over 
up-to-date informatie waarmee wij de slimste route naar de eindbestemming kunnen bepalen, zonder 
verrassingen onderweg. 

Ervaren en goed getrainde chauffeurs  
Onze chauffeurs zijn stuk voor stuk ervaren in het vervoer van jachten en bijzondere objecten. Zij houden 
van de uitdaging en zijn bekend met de problemen die zich onderweg voor kunnen doen. Hun ervaring 
betekent ook inzicht in de beste manier van laden, lossen en vervoer. Zuinig op het materiaal. Ze zijn 
allemaal gecertificeerd (code 95) en intern opgeleid voor hun bijzondere werk. 

Last minute transporten 
Het kan voorkomen dat om welke reden dan ook een klant een ad-hoc behoefte heeft aan onze diensten. 
Wij rijden ook last minute. Wij zoeken met plezier een passende oplossing. 

 

 

 



FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 Het plannen van eigen transport/vervoer en voor derden in zowel Nederland als heel Europa 
 Bijhouden van de administratie, zoals urencontrole 
 Inspringen op onverwachte veranderingen in de planning 
 Telefonisch contactpunt voor opdrachtgevers (intern en extern) 
 Actief op zoek gaan naar verladers ten behoeve van uitbesteed werk 
 Actief op zoek gaan naar retourvrachten 
 Aanvragen van benodigde vergunningen en ontheffingen 

 
 
FUNCTIE-EISEN 

 Minimaal een MBO diploma dan wel denkniveau 
 Minimaal 3 jaar ervaring in het (bij voorkeur exceptioneel) transport  
 Bekendheid met Europese wegennetwerk is een pre 
 Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal, Frans is een pre 
 Goede communicatieve vaardigheden 
 Initiërend vermogen en creatief bij het vinden van oplossingen 
 Klantgerichte en resultaatgerichte werkwijze 
 Stressbestendige instelling 
 Snel kunnen schakelen in hectische situaties 
 Flexibiliteit en punctualiteit 
 Een echte teamplayer 

 
 
AANBOD 

 Goed salaris 
 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Mogelijkheid tot vakinhoudelijke cursussen 
 Professionele, maar ook zeer gezellige werkomgeving  
 Contract voor bepaalde tijd (1 jaar) met mogelijkheid tot een vast contract 
 Tot slot een zeer uitdagende baan met volop diversiteit 

 
 
SOLLICITEREN 
Mail je motivatiebrief met je CV naar sollicitatie@vandewetering.nl of neem contact op met 
Henk van de Anker (035-582 55 50). 
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