
 

Functie: 
Transport planner (locatie: Schiphol) 
 
Functie typering: 
Met jouw inzicht stuur jij met je collega’s een team van tientallen chauffeurs 
aan die binnen Nederland vracht leveren en afhalen. Doordat wij luchtvracht 
afhandelen is snelheid en precisie van groot belang, de vracht moet immers 
vaak zo snel mogelijk naar de luchthaven (export) of klant in Nederland 
(import). Dit betekend dat je veel contact houdt met klanten om last minute 
wijzigingen door te voeren en ze op de hoogte te houden van de laad/losstatus 
van de zendingen. Hierbij ben jij de schakel tussen de klant en onze chauffeurs.  
 
Gedurende de dag ondersteun je de chauffeurs met vragen en eventuele 
problemen bij laad- en losadressen. Wanneer alle chauffeurs in de loop van de 
dag terugkomen op Schiphol en zendingen lossen bij ons in de loods is het tijd 
voor de administratieve afhandelingen en voorbereiding voor de volgende dag. 
Dit betekend de documentatie aan de volgende afdeling overdragen zodat de 
geladen zendingen dezelfde dag nog kunnen worden aangeleverd bij de 
airlines. Ook ga je met je team de meest efficiënte routes plannen voor de 
leveringen en afhalers de volgende dag, rekening houdend met beschikbare 
trucks, laadtijden, soorten goederen, afmetingen en nog veel meer factoren 
die dit tot een uitdagende en afwisselende baan maken. 
 
Wat bieden wij je aan naast een goed salaris? 

• Ploegentoeslagen 
• Reiskostenvergoeding 
• Pensioenregeling 
• Benodigde cursussen 
• Bedrijfskleding 
• Leuke bedrijfsfeestjes 
• Verschillende activiteiten zoals een WK-Poule met het hele bedrijf 

 
Je werkt in ploegendiensten, dit betekent om de week een dagdienst en 
daarna een avonddienst met de volgende tijden: 
Dagdienst 06:00 uur tot 14:30 uur.  
Avonddienst 14:30 uur tot 23:00 uur. 
 
Functie eisen: 

• Goede instelling 
• Representatieve uitstraling 
• Leergierig 
• Teamspeler  



 

 
 
Interesse in deze functie? Neem contact op met: 
Christophe Darras 
E-mail: Christophe.darras@schipholexpress.nl 
Tel: +31(0)20-4058002 (tussen 08:00 en 18:00 bereikbaar) 
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