
Dagelijks rijden voor de afdeling Aircargo zo’n 60 trailers met hoogwaardige goederen en 

uitzonderlijke luchtvrachten door heel Europa rond. In deze uitdagende functie assisteer jij de 

planners bij hun dagelijkse werkzaamheden en zorg jij voor een juiste verwerking van de 

administratie. Je volgt de ladingen en houdt hierbij rekening met slottijden van het leveringsadres. 

Je schakelt tijdig bij afwijkingen van de gemaakte planning met de hoofdplanner en/of met de klant. 

Hierbij is het doel dat de verzending van de klant tijdig en conform de afspraken wordt geleverd. Ook 

behandel je prijsaanvragen en ga je op zoek naar retourvrachten. Je onderhoudt contacten met 

chauffeurs en klanten, verwerkt orders en vrachtdocumenten, leest tachografen uit en controleert 

het rijdend materieel bij terugkomst. Deze functie wordt doordeweeks en in dagdienst uitgevoerd.

Vacature
Junior Transportplanner (M/V)

- MBO werk- en denkniveau;

- Ben je nog niet in het bezit van dit niveau? Je kunt bij ons ook je opleiding halen middels 

een BBL-traject waarbij je 4 dagen werkt en 1 dag naar school gaat;

- Affiniteit met de transportsector;

- Beheersing van zowel de Duitse als de Engelse taal is een pré;

- Je bent minimaal 4 dagen beschikbaar;

- Woonachtig in de omgeving (circa 30 km) van Beverwijk;

Wat breng je mee?

Wat ga je doen?

Wat bieden we?

Werken bij Schavemaker betekent werken in een omgeving die volop in ontwikkeling is en waar 

ruimte is voor eigen invulling. Je krijgt de vrijheid om van je functie een uitdaging te maken en 

komt terecht in een leuk team. De werksfeer is informeel, dynamisch en er zijn voldoende 

doorgroeimogelijkheden. Uiteraard horen bij deze functie uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

Standaard onderdelen van onze procedure zijn een referentiecheck en het aanleveren van een 

Verklaring Omtrent Gedrag. 

Spreek bovenstaande je aan?

Stuur dan je cv en motivatie naar pz@schavemaker.com
Mocht je meer informatie wensen dan kun je contact opnemen via:

0251 - 229 098 of nog een kijkje nemen op onze website

Voor deze functie zoeken wij een gemotiveerde collega die beschikt over analytisch 

vermogen en goede communicatieve vaardigheden. Je kunt goed omgaan met tijdsdruk en 

vindt klantgericht handelen vanzelfsprekend. Daarnaast denk je in oplossingen en heb je 

geen 9-tot-5 mentaliteit. Verder beschik je over onderstaande harde criteria: 


