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Vacature Transport Planner  
 

Weet jij als senior Transport Planner onder tijdsdruk en de alledaagse hectiek zonder te paniekeren 

altijd alle touwtjes aan elkaar te knopen?  Ben je daarnaast zoek naar een baan bij een ambitieus 

Transportbedrijf waar een prettige samenwerking en duurzame inzetbaarheid centraal staan,  dan 

zijn we op zoek naar jou! 

 

Waar ga je werken? 

Werken bij Hurkmans Transport betekent dat er van de medewerkers een hoge mate van 

professionaliteit en het openstaan voor innovatieve ontwikkelingen wordt verwacht. Wij zijn 

continue bezig met het verbeteren van onze service, met verbeterprojecten voor onze operatie en 

met het verbeteren van onze werkplek waarbij gezondheid, tevredenheid en veiligheid hoog in het 

vaandel staan. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de gezellige en informele sfeer van een 

familiebedrijf te behouden. 

Hurkmans Transport is gespecialiseerd in aanvoer voor de beton industrie. Wij verzorgen transport, 

verkoop en op- en overslag van los gestorte bouwgrondstoffen zoals cement, zand en grint. Onze 

klanten zijn betoncentrales, betonfabrieken en cementproducenten. Jaarlijks vervoeren wij 900.000 

ton tussen Duitsland, de Benelux en Noord Frankrijk met 40 trekkers en 60 opleggers. Tevens hebben 

wij een productielocatie waar wij grondstoffen op maat voor de klant mengen, op- en overslaan. 

 

Wat ga je doen? 

De planner is verantwoordelijk voor een optimale bezetting en inzet van personeel en materieel 

bestaande uit 25 chauffeurs. 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 klant en chauffeur problemen op. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van volg -en 

communicatie systemen. Op de afdeling Planning werken er in totaliteit doorgaans drie senior 

planners en een teamleider logistiek.  

 

Wat moet je kunnen?  

Jij bent de senior planner, die stiekem geniet van een hectische dag waar alles in het water dreigt te 

vallen en des temeer wanneer alles weer is opgelost. Ondanks alle adhoc bestellingen en trubbels 

gaandeweg, laveer jij moeiteloos door de dag. Tevens lever je nooit half werk en handel jij volgens de 

juiste prioriteiten. Je weet als geen ander hoe je mensen voor jouw karretje kan spannen om te 

zorgen dat alle orders  met de juiste informatie op tijd worden geleverd. Dit wel onder het motto 

‘’voor wat .. hoort wat’’ en dus zeker niet ten koste van een fijne werksfeer en plezierig contact met 

je collega’s en klanten. 
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• Een afgeronde MBO/HBO opleiding richting logistiek  

• HBO werk -en denkniveau 

• Minimaal 2-5 jaar werkervaring als transportplanner 

• Goede kennis van kantoorsoftware (MS office) 

• Goede kennis van digitale plansystemen en boordcomputers 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Duits en Engels taal in woord en geschrift 

 

Wat krijg je er voor terug?  

Ten eerste een flinke dosis energie en waardering voor jouw inbreng en een werkplek waar gelachen 

mag worden. Daarnaast een marktconform salaris, goede arbeidsvoorwaarden en volop 

mogelijkheden om jezelf te kunnen ontwikkelen.  

 

Nieuwsgierig en wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op voor meer informatie via ☎ 

0639580971. Heb je direct interesse? Stuur dan je een korte motivatie en je CV naar ✉ 

info@kimstoeldraaijers.nl 
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