
 
 
Hamann International Logistics is een ambitieuze Belgische organisatie die wegvervoer-, lucht- , 
zeevracht en  logistieke activiteiten organiseert en uitvoert voor toonaangevende internationale 
bedrijven uit verschillende sectoren. Met 215 enthousiaste en ervaren medewerkers, een duidelijke 
visie en strategie & een sterke focus op klanten en oplossingen slagen we erin te groeien en onze 
dienstverlening verder af te stemmen op de wensen van onze klanten. Meer info vind je op onze 
website www.hamann.be. 

Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v): 

Medewerker Pallettenbeheer  
 

Functie 
 Als Medewerker Pallettenbeheer ben je verantwoordelijk voor het opvolgen en beheren van 

palletten-aantallen; 
 

 Via ons TMS-systeem stel je per klant het openstaande palletsaldo op en neem je initiatieven 
om dit openstaand saldo af te bouwen, o.a. door een tijdige en correcte communicatie naar 
betrokken partijen; 

 
 Je coördineert bewegingen van palletten tussen klanten en onderaannemers itv. 

hoeveelheden en timing. Ook corrigerende acties –bijvoorbeeld het opmaken en sturen van 
een palletfactuur- en het informeren van collega’s omtrent pallettenruil-acties behoren tot 
jouw takenpakket; 

 
 Je speelt een actieve rol in het optimaliseren van dit proces en je bent dé aanspreekpartner 

pallettenruil voor zowel interne als externe contacten; 
 

 Maandelijks rapporteer je het totaal openstaand saldo aan de Operations Manager. 
 

Profiel  
 Als Bachelor heb je reeds een eerste relevante ervaring opgedaan van minimum 5 jaar in de 

transport- en/of logistieke sector; 
 Je kan zelfstandig werken op een pro-actieve, no-nonsense manier en resultaatgerichte 

manier; 
 Je combineert klant- en oplossingsgerichtheid met goede administratieve vaardigheden en 

zin voor initiatief; 
 Je communiceert vlot in NL/FR/EN, waardoor je met overtuigingskracht kan argumenteren; 
 Je bent sterk onderlegd in het gebruik van de gangbare MS Office programma’s.  

 
 
Aanbod  
Hamann International Logistics biedt een uitdagende en cruciale functie in een dynamisch en sterk 
groeiend logistiek bedrijf met duidelijke ambities. Je krijgt de ruimte en het vertrouwen om deze 
functie zelfstandig op te nemen, je verder te ontplooien en in team te werken. Je kan rekenen op een 
marktconform salarispakket met extra legale voordelen. Tenslotte word je professioneel ondersteund 
door collega’s en de organisatiemiddelen die toelaten op een aangename manier succesvol te 
worden/zijn.  
De vlotte bereikbaarheid (gelegen aan afrit Wetteren - E40) van Hamann is een absolute troef! 

http://www.hamann.be/


 
 
  
 
 
Solliciteren 

Hamann International Logistics nv 
T.a.v. Katrien Librecht 
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3 
B - 9230 Wetteren 
E-mail: k.librecht@hamann.be 


