
Kooiker Logistiek is in ontwikkeling en de afgelopen jaren flink gegroeid. Ook de komende jaren wil Kooiker Logistiek 
doorgroeien. In verband met deze groei zijn we op zoek naar een Transportplanner.

AAN DE SLAG ALS TRANSPORTPLANNER?

Wil jij graag werken voor een grote Logistiek Dienstverlener en ligt jouw passie bij het verder professionaliseren en uitvoering
geven aan de dagelijkse planning van de binnenlandse en buitenlandse activiteiten? Lees dan snel verder!

Wij zoeken
Als transportplanner ben je verantwoordelijk voor het tijdig, efficiënt en kostenbewust inplannen van transportopdrachten. Je 
hebt een commerciële instelling en weet deze te gebruiken in de operationele planning. Als planner heb je dagelijks contact 
met de chauffeurs, klanten en met laad- en losadressen. Communicatie is cruciaal in deze functie. Bij het plannen heb je met 
verschillende (complexe) factoren te maken zoals naleving van de rij- en rusttijdenwet, deadlines en klantafspraken.

Werkzaamheden:

� is verantwoordelijk voor het maken van een efficiënte transportplanning;
� deelt op basis van hoeveelheden aan lading en bestemmingen, de chauffeurs en wagens in met inachtneming van
 relevante wetgeving inzake rij- en rusttijden en belading;
� stuurt chauffeurs aan middels laad/losopdrachten via de boordcomputer;
� verwerkt alle gegevens in het TMS pakket;
� onderhoudt dagelijks contact met klanten en ontvangers;
� controleert de uitvoering van de ritten en stuurt bij indien nodig;
� helpt chauffeurs bij problemen onderweg.

De geschikte Transportplanner heeft:

� Afgeronde opleiding (bij voorkeur logistiek) op MBO/HBO niveau
� Ervaring in de transportsector is een pré
� Geografische kennis
� Communicatief vaardig
� Stressbestendig
� Klantgericht
� Talenkennis: Nederlands, Engels
� Flexibele en oplossingsgerichte instelling
� Bereid om in een vast schema, telefonische avond- en weekenddiensten te draaien

Wij bieden
Een uitdagende functie waar je de verantwoordelijk en vrijheid krijgt om de werkzaamheden voor onze opdrachtgevers zo
efficiënt mogelijk uit te voeren. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris en diverse opleidingsmogelijkheden.

Kooiker Logistiek bestaat uit een groep aan bedrijven met als kernactiviteiten transport, distributie en opslag binnen Europa.
Binnen de groep combineren we kennis, flexibiliteit en kracht.

Solliciteren of vragen?
Mail dan je motivatie samen met je curriculum vitae (CV) o.v.v. ‘vacature Transportplanner’ t.a.v. Sylvia Hielkema 
via info@kooikerlogistiek.nl 

Neem voor vragen over deze vacature contact op met Sylvia Hielkema, telefonisch bereikbaar via (0566) 62 97 15 of mail 
via info@kooikerlogistiek.nl

Transportplanner (40 uur)

kooikerlogistiek.nl/vacatures


