Wat ga je doen?
Als Werkvoorbereider / Planner begeleid je het gehele logistieke proces van je klant(en). Jij
organiseert en plant de export- en opslagstromen, met name richting Duitsland en Oost-Europa.
Binnen dit gebied zijn er ambitieuze groeiplannen waarbij jij een belangrijke rol gaat spelen in de
uitvoering daarvan. In deze functie wordt steeds meer gewerkt met data en geautomatiseerde
systemen. Je bent regelmatig bezig met het opstellen van rapportages en dashboards voor intern en
extern gebruik.
Je hebt hierbij de volgende hoofdtaken:
• Het overleggen met verladers, barges en chartermaatschappijen voor een optimale planning
en afstemming;
• Het maken van rapportages en dashboards uit SAP Crystal Reports;
• Het maken en vastleggen van vervoersafspraken;
• Het vervaardigen van transportopdrachten en facturen;
• Het controleren van de kosten van rederijen en containervrijstellingen;
• Het verwerken van mutaties en het invoeren van orders voor een kloppende administratie.
Als werkvoorbereider / planner heb je 8 collega’s, wel ben je zelf verantwoordelijk voor bepaalde
klanten en/of een gebied. Bij vragen is er een korte lijn richting directie.

Wie zoeken wij?
Als Werkvoorbereider / Planner ben jij de ideale kandidaat als jij jezelf herkent in het volgende profiel:
•
•
•
•
•

MBO+ / HBO werk- en denkniveau;
Een opleiding in de richting Transport & Logistiek is een pré;
Uitstekende kennis van softwarepakketten ten behoeve van rapportages en dashboard,
kennis van SAP Crystal Reports is een pré;
Uitstekende mondelinge/schriftelijke beheersing van de Nederlandse, Engelse én Duitse taal;
Goede kennis van geautomatiseerde computersystemen en Office-pakketten.

Naast deze zaken is je persoonlijkheid uiteraard minimaal net zo belangrijk. Ben jij van nature erg
nauwkeurig én kan je goed communiceren met diverse partijen? Houd jij het overzicht bij hectische
situaties? Dan is dit jouw baan!

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een veelzijdige, boeiende functie binnen een groeiend familiebedrijf;
Een baan met veel ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid;
Een prettige, informele werkplek met collega’s die graag een stap extra voor elkaar doen;
Een marktconform salaris met bijbehorende regelingen vanuit de CAO
Beroepsgoederenvervoer.

Voor wie ga je werken?
De Boer Transport (en GDB Logistics) is een sterk groeiend, internationaal logistiek familiebedrijf dat
al 80 jaar aan de weg timmert. Over de hele wereld werken er momenteel een kleine 100 mensen bij
De Boer Transport. Haar kwaliteiten liggen o.a. op het gebied van vervoer, op- en overslag,
douaneformaliteiten, gasmeten en globale logistiek. Vanuit het hoofdkantoor in De Rijp stuurt men
vestigingen in o.a. Born (Limburg) en Parijs aan. Daarnaast zijn er dochterondernemingen in Azië.
Vanuit groei en uitbreiding is er momenteel een vacature ontstaan als Werkvoorbereider / Planner.
Hierbij is je werklocatie het hoofdkantoor in De Rijp.

Voor meer informatie over de functie of de organisatie bel / e-mail je met Teun van Wijngaarden, van
Regio Talent op telefoonnummer 06 – 15 83 93 36 en/of t.vanwijngaarden@regiotalent.nl.
Direct solliciteren? Teun ontvangt graag je gegevens per e-mail op bovenstaand adres.

