
Transportplanner gezocht
Hurkmans Transport is gespecialiseerd in de complete aanvoer voor de beton industrie. 
Wij verzorgen het transport, verkoop en op- en overslag van los-gestorte bouwgrond-
stoffen zoals cement, zand en grint. Onze klanten zijn betoncentrales, betonfabrieken 
en cementproducenten. Jaarlijks vervoeren wij 800.000 ton tussen Duitsland, de 
Benelux en Noord-Frankrijk met 40 trekkers en 60 opleggers. Tevens hebben wij een 
productielocatie waar wij grondstoffen op maat mengen, op- en overslaan.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde
 transportplanner voor onze Silo afdeling. 

Als planner ben je verantwoordelijk voor 
een optimale en ef� ciënte bezetting van 
personeel en materieel. Hij/zij kent de 
klantinstructies, spreekt operationeel met 
de klant en maakt de vertaalslag naar een 
optimale planning. Hierbij spreekt hij/zij 
met de chauffeurs en lost in samenspraak 
met de klant en de chauffeur problemen 
op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
GPS- en communicatiesystemen.

Als transportplanner ben je verantwoordelijk 
voor de volgende taken.
1.  Order aanname van de klant, inclusief 

het aanmelden bij laad- en losadressen.
2.  Het plannen van 25 chauffeurs en de 

communicatie met de chauffeurs.
3.  Coördinatie met charters, laad- en 

losadressen.
4.  Bedenken en uitvoeren van verbe-

teringen voor service, ef� ciëntie en 
tevredenheid.

Om in aanmerking te komen voldoe je aan 
de volgende eisen.
1.  Je hebt bij voorkeur een afgeronde 

opleiding in transport & logistiek.
2.  Je hebt een HBO werk- en denkniveau.
3.  Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als 

transportplanner.
4.  Je beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden in Nederlands, Duits en 
Engels. Frans is een pré.

5.  Je beschikt over analytische vaardig-
heden en bent sterk in het gebruik van 
computers. O.a in Excel, Outlook, digi-
tale plansystemen en boordcomputers.

6. Je werkt nauwkeurig en structureel.
7. Je bent stressbestendig en � exibel.
8.  Je hebt bij voorkeur ervaring met het 

aansturen en coachen van chauffeurs.

Hurkmans Transport is een professionele 
logistieke dienstverlener met een 
informele sfeer. Continue verbeteren en 
het leveren van de beste service zijn 
enkele van onze speerpunten. Dit alles 
met het oog op veiligheid, tevredenheid 
en gezondheid van ons personeel.
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