In verband met de verdere professionalisering van onze organisatie zijn wij op zoek naar;
(Senior)Planner/Werkvoorbereider bouwlogistiek transport (m/v)
Ben jij ook Sterk in uitzonderlijk werk? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zoeken;






Iemand met sterke affiniteit met transport.
Minstens 3 jaar ervaring in soortgelijke functie.
Goede communicatieve vaardigheden, stressbestendig, klantvriendelijk, zelfstandig en
nauwkeurig.
Je bent niet bang om beslissingen te nemen en je zet door als het tegen zit, ook als dit
zorgt voor langere dagen.
Je wilt verantwoordelijkheid dragen en heb het in je om uiteindelijk de gehele
verantwoordelijkheid op je te nemen.

Wij bieden je een uitdagende functie met ruime mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Je
werkt bij een familiebedrijf met korte communicatielijnen en een informeel karakter. Een
passende salariëring geschiedt conform cao-beroepsgoederenvervoer.
Wat doet een Planner/Werkvoorbereider bij Van Boxtel Groep?

Waar begint het;

Een logistiek planner is de "spin in het web" en tevens een multitasker.
Het start bij de intake van een klantprobleem c.q. een aanvraag voor het uitvoeren van een
opdracht, waarbij een opdracht ook vanuit een van de divisie-onderdelen binnen de Van Boxtel
Groep kan komen.

Begrijpen van de klantopdracht is cruciaal;

Het analyseren en begrijpen van de opdracht is de eerste en fundamentele stap in de service die
wij onze klanten leveren, om vervolgens "een recept" te maken/kiezen voor een adequate
kosteneffectieve oplossing. "Nee" of "kan niet" behoort niet tot de oplossingen.
Dus een forse dosis ervaring in de bouw logistieke - en transportwereld, aangevuld met
creativiteit en flexibiliteit in het denkvermogen daarnaast goede communicatieve vaardigheden
maken een goede planner binnen de Van Boxtel groep.

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen;
Afspraken die wij met de klant maken komen wij na, dat is een wetgeving binnen de Van Boxtel

groep. Daarom is het belangrijk dat de klant weet wat we gaan doen en wanneer wij het gaan
doen. Intern hebben wij de specialisten en benodigde materialen altijd voorhanden. Onze
uitvoerende specialisten realiseren meerdere opdrachten per dag voor meerdere klanten.

Plannen is een cruciale stap in het realiseren van de klantvraag;

Het plannen van de logistieke uitdagingen van de uitvoering van een opdracht (van goede
voorbereiding, laden, tijdig aankomen bij de klant, lossen t/m afrondend van de opdracht en
alles wat daartussen zit) is van levensbelang voor het uitvoeren van een succesvolle opdracht bij
de klant. Daarbij is het uiteraard van belang dat onze uitvoerende specialisten de benodigde
aanvullende informatie inclusief de relevante uitvoerings- en veiligheidsinstructies krijgen om
succesvol te kunnen zijn. Het continu monitoren en eventueel anticiperen op verstoringen van
de voortgang, van alle aspecten van de opdracht is vereist.
Om dit alles te bereiken, ondersteunen wij jou en je (uitvoerende) collega’s met de beste
hulpmiddelen. Wij willen onnodige verstoringen tot een minimum terugdringen om het einddoel
te halen. Dit vraagt om proactief nadenken voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht om
zodoende vroegtijdig op mogelijke problemen te anticiperen. Wij stellen proactief nadenken op
prijs en stimuleren dat je meedenkt in voorkomende gevallen waarin het doel van de klant in
gevaar zou kunnen komen.
Van Boxtel Groep – Sterk in uitzonderlijk werk
Contactinformatie
Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature neem dan contact op met Hans de
Cocq 0413-229335. Of e-mail naar hansdecocq@vanboxtelgroep.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

