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Vacature  Junior Transport Planner  
 

Net klaar met MBO of HBO opleiding richting Logistiek maar ben je nog lang niet uitgeleerd.  Wil jij 

graag deel uitmaken van een ambitieus Transportbedrijf waar een prettige samenwerking en 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal staan. Ben je daarnaast in staat om onder 

tijdsdruk en de alledaagse hectiek het overzicht te bewaken, prioriteiten te stellen en klantgericht te 

blijven presteren. Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Waar ga je werken? 

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

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? 

Als junior transport planner start je met het aannemen -en verwerken van orders van onze klanten. 

Je maakt hiervoor gebruik van het TMS systeem. Je bent dus het eerste aanspreekpunt voor onze 

klanten. Dat maakt dat jouw inbreng cruciaal is voor het kunnen hanteren van een efficiënte planning 

en dus de mate van klanttevredenheid. Naargelang jouw ontwikkeling zich voorzet zullen jouw taken 

worden uitgebreid met o.a., het voorbereiden van productieorders, het voorraadbeheer van 

grondstoffen en het zorgdragen van een juiste administratie en documentatie van contracten, 

leasecontracten, voertuigdocumenten en schadeformulieren. Op termijn is er zelf de mogelijkheid 

om door te groeien naar senior planner, waarbij je verantwoordelijk bent voor de dagelijkse 

transportplanning. Op de afdeling Planning werk je nauw samen met -en word je begeleid door 3 

senior planners en een teammanager logistiek. 
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Wie ben jij? 

Jij bent de junior 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. 

• Een afgeronde MBO/HBO opleiding richting logistiek  

• HBO werk -en denkniveau 

• Goede kennis van kantoorsoftware (MS office) 

• Ervaring met gebruik 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 de 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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