Wat doen wij?
STEF is dé Europese specialist in food supply chain logistics. We werken met 20.000 mensen in 8
Europese landen. In Nederland hebben we vier vestigingen. Inmiddels bestaan we ruim 100 jaar en
hebben we een geschiedenis vol aandacht voor de maatschappij om ons heen. Via ons unieke
transport netwerk vervoeren we gekoelde, diepgevroren of ongekoelde voedingsmiddelen door heel
Europa, volledig volgens alle veiligheidsnormen. En we hebben oog voor het milieu: via ons ‘Moving
Green’ programma dragen we ons steentje bij aan de energietransitie, met minder broeikasuitstoot
en koolstofarm energiegebruik. We zijn vernieuwend met onze flexibele en sterk gedigitaliseerde
Supply Chain. Zo werken we efficiënt en met de hoogste kwaliteit. En dat leidt tot super tevreden
klanten!
Voor de internationale afdeling bij STEF Bodegraven zijn wij op zoek naar een gemotiveerde en
ervaren

Internationale Transport Planner (Fulltime)
De functie
Onze internationale afdeling Planning zorgt er elke dag voor dat alle wagens perfect gepland de weg
op kunnen om uitstekende service te verlenen aan onze klanten. Samen met je collega’s ben je
verantwoordelijk voor het efficiënt inzetten van beschikbare wagens en chauffeurs voor de uit te
voeren (groupage) transporten naar België, Frankrijk, Italie en Spanje. Je laat alle stromen naadloos op
elkaar aansluiten en schakelt daarbij goed met o.a. onze chauffeurs, charters en laad/los locaties.
Je verwerkt gegevens en wijzigingen in het Transport Management Systeem van STEF. Ook zorg je
ervoor dat de chauffeurs tijdig op de hoogte zijn van de planning, begeleidt, controleert hen tijdens de
rit en houdt rekening met de rij- en rusttijden. Je hebt een belangrijke rol in het hooghouden van de
kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Efficiënt werken is hierbij zeer belangrijk. Je moet snel en op
alle niveaus goed kunnen schakelen en communiceren, onderlinge verbanden én het grotere geheel
kunnen overzien. Dit vraagt om stressbestendigheid, proactief handelen, daadkracht en servicegericht
werken.
Wat verwachten wij van een Transport Planner?
•
•
•
•
•
•
•

MBO+/HBO werk- en denkniveau, opleidingsrichting bij voorkeur in de logistiek
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk, Franse
taal heeft sterke voorkeur
Gedegen kennis van MS Office en affiniteit met het werken met een TMS systeem
Goede geografische kennis van de Benelux, Frankrijk, Italie, Spanje
Ervaring als Transport Planner en kennis van planpakketten is een pré
Je bent accuraat, zelfstandig en een teamspeler die niet bang is om verantwoordelijkheid te
nemen
Een hands-on mentaliteit, dit is geen 9 tot 5 baan. Op termijn wordt gewerkt in verschoven
dagdiensten.

Wat is het aanbod van STEF?
•
•

Een functie met veel ruimte voor eigen ontwikkeling, inbreng en verantwoordelijkheid
Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van TLN CAO beroepsgoederenvervoer
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•
•
•
•
•

Doorgroeimogelijkheden binnen een internationale organisatie
Uitstekende begeleiding vanuit het team, management en organisatie
Opleidingen en trainingen ter ondersteuning van je functie én eigen ontwikkeling
Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s
De mogelijkheid om aandelen te kopen van STEF, zodat je direct deelt in ons succes!

Interesse? Dan horen wij graag van je!
Stuur jouw CV en motivatie naar: stef_bodegraven_hr@stef.com
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