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De kandidaat zal samen met de huidige planner om de week de planning op zich nemen voor de 
chauffeurs en de andere week op de terminaltrekker de planning van de containers op zich nemen. 
 
Werkzaamheden 

- Het inplannen van 10 vrachtwagens 
- Het voorrijden van containers d.m.v. een terminaltrekker 
- Invallen als chauffeur, indien nodig, en mogelijk 
- Contact onderhouden met de hoofdplanner en met het hoofdkantoor over diverse zaken 
- Goed contact onderhouden met chauffeurs, loods medewerkers en klanten 

 
De ideale kandidaat 
- Heeft rijbewijs B en is bereidt om zijn CE rijbewijs te halen. 
- Heeft een ADR diploma of is in staat deze op korte termijn te halen;  
- Heeft affiniteit met zeecontainertransport; 
- Heeft een flexibele werkhouding en is een echte aanpakker; 
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en heeft een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Is flexibel inzetbaar t.a.v. wisselende werktijden; 
- Is gemotiveerd, klantvriendelijk en werkt oplossingsgericht;  
- Woont binnen een redelijke afstand van de Maasvlakte;  
- Beschikt over eigen vervoer; 
- Beschikt over een uitstekende Nederlandse schrijf- en spreekvaardigheid; 
- Kan goed overweg met computers 
 

Van der Kaa Transport B.V. biedt: 

Een mooie baan bij een dynamisch bedrijf met een no-nonsens mentaliteit met korte lijnen en een 

sterke servicegerichte instelling. Wij hebben een vestiging in Moordrecht, Rotterdam en op de 

Maasvlakte. Ons bedrijf transporteert vanuit alle havens van Rotterdam en Antwerpen containers 

naar locaties in Nederland en over de grens. Met ruim 55 medewerkers is Van der Kaa Transport een 

middelgroot bedrijf. 

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de cao Beroepsgoederenvervoer. Daarnaast is er de 
mogelijkheid voor het halen van het groot rijbewijs.  
 
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en ben je fulltime inzetbaar? Woon je in de directe 

omgeving van Rotterdam-Maasvlakte en werk je graag voor een werkgever met mooi materieel? Dan 

is dit misschien wel jouw baan! Wil je meer weten of solliciteren, mail je cv en motivatie naar 

liesbeth@vanderkaa.com. 

Vacature vestiging Maasvlakte 

Assistent planner (fulltime) 

  
 


