Transportplanner (fulltime)
A2B-online in Moerdijk zoekt een enthousiaste collega met affiniteit voor logistiek en
transport die ons planningsteam wilt komen versterken.
A2B-online is een jonge, ambitieuze logistieke dienstverlener met vestigingen in
Hazerswoude-Dorp, Moerdijk, het VK en in Polen. We zijn specialist in het vervoeren van
groupage, deelzendingen en volle ladingen vanuit het vasteland van Europa naar het
Verenigd Koninkrijk.
Een van onze kernwaarden is dat de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn nauw
betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie en kunnen in een omgeving waarin
respect en eerlijkheid de basiswaarden zijn, werken aan hun persoonlijke en natuurlijk
ook zakelijke ontwikkeling.
Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar een sociaal persoon met empatisch vermogen, een praktische
instelling; iemand die van aanpakken houdt. Je hebt minimaal een afgeronde MBO
opleiding en meer dan 1 jaar ervaring in een transport of logistieke omgeving. Je bent
fulltime beschikbaar en woont op acceptabele afstand van Moerdijk. Aantoonbare
affiniteit met logistiek en transport is een pré en je beschikt naast het Nederlands over
goede kennis van de Engelse en / of Duitse taal.
Wat ga je doen?
Als transportplanner ben jij verantwoordelijk voor het op tijd vervoeren van onze
containers tussen de verschillende havens en onze ontvangers/afzenders. Verder
onderhoud je relaties met onze leveranciers en de terminals. Ook het signaleren van
ontwikkelingen en mogelijkheden betreffende de operationele afhandeling ten behoeve
van de interne en/of externe processen behoort tot je takenpakket. Verder heb je op
dagelijkse basis contact met onze customer service betreffende de juiste afstemming
tussen operationele uitvoerbaarheid & de verwachtingen van onze klanten. Als
transportplanner werk je nauw samen met enthousiaste collega’s die in een fijne
werkomgeving dagelijks het maximale uit zichzelf en elkaar willen halen.
Functie eisen:
• Je hebt HBO/MBO werk- en denkniveau;
• ervaring in de transportsector is een pré;
• je beschikt over een goede geografische kennis;
• kennis van Engelse taal in woord en geschrift;
• je bent communicatief vaardig;
• je kunt een hoog werktempo aan en je denkt in oplossingen i.p.v. problemen;
• flexibele instelling;
● teamplayer.
Wat biedt A2B-online jou?
Als collega’s klaren we samen de klus en zetten we ons 100% voor elkaar in. We hechten
veel waarde aan een prettige werksfeer. We groeien hard en willen dat medewerkers met
ons meegroeien en zich thuis voelen. Bovendien bieden we volop ruimte om jouw
gewenste persoonlijke- en professionele ontwikkeling waar te maken mits je hier zelf
initiatief in neemt.
Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en heb je interesse in deze vacature voor
transportplanner? Stuur dan direct je motivatie en CV via e-mail naar
pbosma@a2b-online.com. Voor aanvullende informatie kun je terecht op
www.a2b-online.com of bel met Paul Bosma (HR Manager) via 088-5017302. We zien je
reactie graag tegemoet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

