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):

Transportplanner Binnenlandse Distributie
(3 shiften – afwisselend vroege / late en dagploeg)
Functie
 Planningsactiviteiten :
- Verzamelen van gegevens over vervoersopdrachten;
- Efficiënt plannen en opvolgen van afhaal- en leveropdrachten;
- Contacteren van onderaannemers;
- Ingrijpen indien opdrachten dreigen verkeerd uitgevoerd te worden en indien nodig
aanpassingen doorvoeren in de planning;
- Leiding en begeleiding van het team van chauffeurs(door het geven van instructies,
opvolging en bijsturing in het kader van een optimale bezetting);
- Evaluatie, analyse en optimalisatie van de planning in termen van kosten/baten, rentabiliteit
en specifieke noden.
 Administratieve taken :
- Voorfactureren;
- Invullen van de noodzakelijke documenten die de uitvoering van de ritplanning mogelijk
(moeten) maken.

Profiel
 Je genoot bij voorkeur een bacheloropleiding Logistiek Management en / of je hebt reeds
een relevante ervaring opgedaan (in een logistieke omgeving);
 Naast een relevante werkkennis van het gebruik en de toepassing van expeditiedocumenten,
is ook de kennis van wegvrachtreglementeringen mooi meegenomen;
 Door jouw sterke organisatorische vaardigheden, je oplossings- en klantgericht werken en
jouw gedrevenheid, slaag je erin om het verschil te willen én kunnen maken voor onze
klanten;
 Je bent Nederlandstalig en communiceert vlot in het Frans. Kennis van Engels en Duits is
plus;
 Je bent administratief sterk, stressbestendig en commercieel ingesteld. Als teamspeler slaag
je er ook in zelfstandig te werken.

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 Merelbeke) van Hamann is een absolute troef!
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