Heinis Logistics zoekt ter uitbreiding:
Heinis Logistics BV is gevestigd in Zwanenburg in de Haarlemmermeer. Heinis Logistics is een middelgroot
transportbedrijf met 31 eenheden en 55 medewerkers. Loyaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit met
oog voor realiteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze klanten zijn onder andere diverse dienstverleners in de
food en non-food-sector. Wij streven naar een juiste vertaling van de behoeften van onze klanten en een (milieu)
vriendelijke inzet van ons materiaal en personeel.
		Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een ervaren transportplanner. Na de inwerkfase, waarin je
kennismaakt met de sfeer en cultuur, de processen en procedures ben je als planner, samen met onze andere
planners, verantwoordelijk voor de totale operationele coördinatie van de transporten.

Transportplanner
fulltime m/v

Functie omschrijving:
Als transportplanner behoud je het overzicht over de planning en houd je je o.a. bezig met het kostenbewust plannen
van transportopdrachten. Je hoofdtaak is het inventariseren en coördineren van de vervoerswensen en – opdrachten
van onze klanten. Met de beschikbare capaciteit aan mensen en middelen streef je naar optimale dienstverlening
en een efficiënte en effectieve ritstructuur en planningsopzet. Hieronder valt het organiseren en plannen van
retourladingen. Je bent medeverantwoordelijk voor de inzet en het rendement van het wagenpark en regelt de
administratieve afwikkeling en de nacontrole van de transporten. Ook krijg je een team chauffeurs onder je hoede
dat jij aanstuurt en waar jij verantwoordelijk voor bent. Je geeft feedback aan de chauffeurs, motiveert hen en bent
een luisterend oor voor hun ervaringen. Je registreert en volgt het ziekteverzuim van het personeel en communiceert
hierover actief met de personeelsafdeling. Tevens denk je mee om de processen en onze dienstverlening te verbeteren.
Wij verwachten van je:
•	Minimaal een afgeronde MBO/HBO opleiding
en affiniteit met transport
•	MBO/HBO-werk en denkniveau
•	Bereidheid om in wisseldiensten en
in het weekend te werken
•	Handen-uit-de-mouwen mentaliteit
•	K lantgerichtheid en flexibiliteit
•	Moderne sociale vaardigheden
•	Basiskennis van Engelse en Duitse taal

Wij bieden:
•	Een uitdagende leidinggevende baan
in een middelgroot transportbedrijf
•	A rbeidsvoorwaarden conform CAO
Beroepsgoederenvervoer
• Een werkomgeving die stimuleert

Sollicitatieprocedure
Kun jij je vinden in bovenstaand profiel en lijkt de werkomgeving en onze werkwijze je aan te spreken
neem dan contact op met:
Maaike Heinis (Medewerker personeelsadministratie)
Tel: 020-4974757 of via email: m.heinis@heinislogistics.nl
Als onderdeel van de sollicitatieprocedure bestaat de mogelijkheid dat er een psychologische test en een
vaardighedentest afgenomen in de vorm van een assessment.

heinislogistics.nl

