
Vacature transportplanner  

bij Wim Claes Transport & Logistiek  

te Diepenbeek  

 

Introductie  

Van een briefomslag tot een vracht van 10 ton … sinds 1994 bezorgen wij de goederen van onze 

klanten over heel Europa. Vaak hebben deze ladingen afwijkende afmetingen of moeten ze met extra 

zorg behandeld worden. En juist daarin ligt onze sterkte! 

 

Wij zijn gespecialiseerd in sectoren als HVAC, bouw, automotive en events, maar je kan ons 

inschakelen voor elk soort transport.  

Als logistieke totaalpartner verzorgen we je complete logistieke diensten, gaande van express tot 

transport, distributie en warehousing. Tijdige levering en efficiëntie staan hierbij centraal. 

Met meer dan 40 chauffeurs & 35 voertuigen bieden wij een oplossing op elke vraag. 

Voor een nieuw project dat een uitbreiding van onze capaciteit met zich meebrengt, zoeken wij een  

transportplanner. 

 

Takenpakket/ jouw verantwoordelijkheden 

• Je bent verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van de beschikbare middelen inzake 
transport (chauffeurs en vrachtwagens/bestelwagens/...) teneinde de ophalingen en de 
leveringen aan de klanten in goede banen te leiden. Uiteraard hou je hierbij rekening met de 
wettelijke bepalingen.   

• Kopen en verkopen van ritten rekening houdende met de opbrengsten en kosten ten einde 
een positief resultaat te behalen. 

• Je gaat hiervoor in de leer bij onze ervaren planner. Samen met jouw collega op de dienst 
planning sta je in voor het organiseren en coördineren van de dagelijkse transporten. 

• Je geeft opdrachten aan de chauffeurs in functie van de opgemaakte planningen. 

• Je waakt er eveneens over dat alle transporten op een kostenefficiënte, correcte, tijdige en 
kwaliteitsvolle manier verlopen.  

• Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze chauffeurs! Indien zij met problemen 
geconfronteerd worden dan zorg je voor de nodige ondersteuning. 

• Je voorziet dus niet alleen voor onze klanten maar ook voor onze chauffeurs een optimale 
service.  

• Je onderhoudt interne contacten met Sales en Operations om te checken of er nog bepaalde 
ritten ingepland kunnen worden, of klanten geholpen kunnen worden. 

• Verzorgen van een correcte administratie van de transportopdrachten en planning. 

• Opmaak en controle facturatie 

• Je denkt mee in de verbetertrajecten in flows en werkprocessen. 

 

 



 

Jouw profiel 

• Je behaalde een Bachelor of Masterdiploma opleiding logistiek, of gelijkwaardig door ervaring. 

• Goede kennis van Office, Excel. Kennis van transportsystemen zoals TMS-programma, 
Transics, TAS Je leert bovendien vlot nieuwe systemen aan, eigen aan de planning. 

• Vlotte communicatie in Nederlands, Engels en Frans. 

• Affiniteit met de logistieke & transportsector. 

• Flexibiliteit is een must vermits wij onze diensten aanbieden zeven / zeven – 24/24. 

• Stressbestendig, assertieve en klantgerichte mentaliteit. 

• Je vindt het leuk probleemoplossend te denken. 

• Initiatief name, prioriteitsbepaling, organisatietalent, concentratievermogen. 

• Je brengt graag structuur aan in een hectische omgeving. 

• Kennis van de wegcode voor vrachtverkeer, gekoppeld aan de rij- en rusttijden. 

• Geografische kennis. 

• Snelle beschikbaarheid. 

Ons aanbod 

• Een voltijdse job in een dynamisch bedrijf in volle expansie. 

• Een boeiende, afwisselende functie binnen een gedreven en professioneel team met ruimte 
voor initiatief. 

• In ruil voor je inzet mag je rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale 
voordelen. 

• In onze organisatie heerst een ongedwongen werksfeer waar belang wordt gehecht aan open 
communicatie, enthousiasme, humor, professionalisme en inzet. 

Interesse? 

• Stuur je motivatiebrief én CV voor dinsdag 8 december naar geert.bormans@wimclaes.be  

 

 

 


