
 

 

 
Vacature 

Transportplanner 
 

 

Hoe ziet de functie eruit? 
Als transportplanner bij IWS lever je een belangrijke bijdrage aan het logistieke proces. Jij bent 

verantwoordelijk voor het plannen van de ritten en het contact met de chauffeurs en klanten. 

Het is belangrijk dat je zorgvuldig te werk gaat aangezien alle chauffeurs tijdig moeten weten wat de 

locatiebestemmingen zijn. Je hebt een open houding en wil er alles aan doen om jouw collega's zo 

goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast zorg je voor een goede administratieve verwerking van je 

werkzaamheden.   

 
Wat vragen wij van jou? 

 MBO werk- en denkniveau. 

 Je hebt kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Ervaring met Microsoft Office. 

 Minimaal 1 jaar relevante werkervaring. 

 Je beschikt over een klantgerichte instelling. 

 Je werkt accuraat, oplossingsgericht en proactief. 

 Je bent stressbestendig, leergierig, een doorzetter en bereid om een extra stap te zetten 
indien nodig. 

 Jouw topografische kennis van Nederland is goed op orde. 
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een prettige en informele werksfeer binnen een dynamisch en sterk groeiende organisatie. 
De werkzaamheden die je uitvoert vinden veelal overdag plaats. Bij deze functie hoort natuurlijk een 
bijpassend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens cao beroepsgoederenvervoer 
Daarnaast bieden wij: 

 Een fulltime baan met uitzicht op een vaste aanstelling 

 Een goede pensioenvoorziening. 

 Opleidingsmogelijkheden 

 Een prettige werksfeer en leuke collega's! 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Independent World Services bv gevestigd in Rozenburg-Schiphol.  
Zijn een jong en gezond transport bedrijf met een warehouse van 7000 m3 en een modern 

wagenpark. Wij werken voornamelijk in de luchtvracht en in de distributie van bouwmaterialen 

 

Ben je enthousiast geworden van deze uitdagende functie als transportplanner binnen Independent 

World Services? Stuur dan jouw motivatie en CV naar: hr@iws-schiphol.nl en wie weet ben jij 

binnenkort onze nieuwe collega! 
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