
 
 
 
 

 

Transportplanner 
 
 
WerkCentrale Nederland zoekt voor een opdrachtgever naar een transportplanner met (luchtvracht-) ervaring. De 
opdrachtgever is één van de grootste Supply Chain organisaties in de wereld. Ter versterking van het planning 
team in Schiphol-Rijk, zijn zij op zoek naar een leergierige, pro-actieve en gedreven collega. 
 
 

Wat ga je doen?  
Als Planner ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van een efficiënte planning van dedicated trucks 
met bestemmingen in Nederland en Europa. Je krijgt van de afdeling Import en Export door welke vracht 
waar en wanneer dient te worden geleverd. Aan de hand hiervan neem je contact op met de vervoerders 
en boek je de truck op een zo efficiënt mogelijke wijze. Je zorgt ervoor dat alle zendingen tijdig worden 
afgehaald en aangeleverd. Je houdt voortdurend de luchtvrachtzendingen in de gaten en stuurt de on-air 
vrachtwagens aan. Bij escalaties onderneem je direct actie om een oplossing te vinden.  
Je vindt het leuk om contact te onderhouden met diverse partijen, waaronder de chauffeurs aan de 
balie, de vervoerders en andere afdelingen binnen de organisatie en het netwerk.  
Door je proactieve communicatie en service gerichte instelling onderhandel je met de vervoerders voor 
een goed tarief en zorg je ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. Tevens draag je zorg voor een correcte 
en nette (financiële) administratie.  
Je werkt in onze vestiging in Schiphol-Rijk en rapporteert aan de Teamleader Planning. 

 
 

Wie ben jij?  
- Je hebt een MBO werk- en denk niveau met minimaal 1-2 jaar relevante werkervaring in 

de expeditie branche. 
 

- Je beschikt over goede kennis van de transport en logistiek en uitstekende 
topografische kennis van NL en EU is een must. 

- Je bent een handige gebruiker van MS Office applicaties. 
 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal, 
zowel in woord als geschift. 

 

- Je bent een leergierige, verantwoordelijke, klantgerichte teamspeler met goed 
ontwikkelde communicatieve vaardigheden. 

 

- Je werkt in 3 diensten; van 06.30 – 15.30 of 08.30 – 17.30 of 14.00 – 23.00 uur, daarnaast 1 keer in 
de vier weken een zaterdagdienst van 0700:16:00 uur en zondagdienst van 09:00-18:00 uur. Je 
werkt 5 dagen per week. 

 
 

Wie zijn wij?  
WerkCentrale Nederland is een dynamische uitzendorganisatie resp. Werving en Selectie bureau 
te Schiphol en Rotterdam. Wij hebben ons gespecialiseerd in het bemiddelen van personeel in 
de transport en logistieke sector.  
Wij zijn een kleine maar zeer effectieve organisatie met ruime ervaring op Schiphol en Rotterdam. 
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