
 

 
 

EXTERNE VACATURE 
 

Ben jij de gedreven resultaatgerichte transport professional die samen met jouw team, zorgt voor een 

optimale transport service naar onze klanten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een  

 

Transport Planner 
 

Doel van de functie: 

Als Transport Planner zorg je voor een efficiënte en effectieve inzet van onze chauffeurs, vervoermiddelen en 

expeditie planning, zodat onze producten tijdig en conform de gestelde kwaliteitseisen op de juiste 

bestemming worden afgeleverd tegen minimale kosten. Daarbij onderhoudt je alle contacten met zowel 

externe als interne opdrachtgevers.  

 

Belangrijkste werkzaamheden: 

- Je zorgt voor de uitvoering van de expeditie planning (rijden volgens ritplanning) 

- Je plant transport, transportmiddelen en chauffeurs 

- Je ontwikkelt en voert het beleid van de afdeling Transport uit 

- Je bereidt de aanschaf van transportmiddelen voor (vrachtwagenpark, aanhangers, kranen en kooiapen) 

- Je verricht alle werkzaamheden uit die voortvloeien uit het operationeel houden van het wagenpark en 

overig rollend materiaal 

- Je zorgt voor alle transportvergunningen en ontheffingen van het wagenpark 

- Je instrueert mensen aan de poort en chauffeurs m.b.t wijzigingen van ritten 

- Je wikkelt schades aan het rollend materiaal af 

- Je huurt extern transport in, vraagt ritprijzen op bij afwijkende ritten vreemd vervoer, je genereert 

overzichten van de externe ritten vervoerder, etc. 

- Je stelt laadschema’s op en je roept goederen af bij productie 

 

Functie eisen: 

Om succesvol te zijn als Transport Planner beschik je over MBO+/HBO werk- en denkniveau met 

vakbekwaamheid Beroepsgoederenvervoer nationaal / internationaal en heb je enkele jaren ervaring in een 

soortgelijke functie. Je hebt kennis van automatiseringssoftware Axapta (of soortgelijke ERP omgeving), 

planningspakketten (zoals Transpas) en MS Office. Je hebt ook gedegen kennis van de Engelse en Duitse taal, 

zowel mondeling als schriftelijk. 

 

Daarnaast ben je communicatief sterk, heb je goede leiderschapscapaciteiten én beschik je over onze Kern 
Competenties:  Samenwerken, Kwaliteitsgericht, Klantgericht, Ondernemend en Nakomen van afspraken 
(SKON). 
 

Interesse?: 

Stuur in dat geval je CV en motivatie aan tess.stahlie@kingspanunidek.com t.a.v. Tess Stahlie, 

Personeelsfunctionaris. Mocht je inhoudelijk nog vragen hebben, neem dan contact op met haar op via 0492 

378 299. 

mailto:tess.stahlie@kingspanunidek.com

