Voltaweg 5, 5993 SE Maasbree
E-mail: info@tsbbv.nl

Telefoon: +31 (77) 3240420
www.tsbbv.nl

T.S.B. B.V., is een internationaal transportbedrijf, gevestigd in Maasbree. Met koelopleggers
vervoeren wij diverse geconditioneerde goederen, levensmiddelen en planten naar met
name Zwitserland. Wij staan garant voor een stipte uitvoering van de transporten op een
flexibele en klantvriendelijke manier. Met onze gemotiveerde medewerkers staan wij garant
voor een stipte uitvoering van alle transporten op een flexibele en klantgerichte wijze. Ons
wagenpark bestaat uit 10 trekkers en 14 opleggers.
Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van

Planner (Fulltime)
Doel van de functie
Als planner ben je onderdeel van een klein team (1 directeur, 2 planners, 1 administratief
medewerker en 15 Nederlandse chauffeurs). Met jouw collega planner onderhoudt je het
dagelijkse contact met onze klanten en ben je verantwoordelijk voor de aansturing en
planning van de chauffeurs. Je werkt met ons planpakket NaviTrans, waarin alle zendingen
worden verwerkt en waarin je de planning uitvoert. De chauffeurs werken met
boordcomputers waarin ze de ritten afwerken, communiceren middels berichten en kunnen
navigeren. De werktijden zijn van 08.00 uur tot ± 18.00 uur, waarbij je met jouw collega
planner eventuele extra werkzaamheden verdeeld.
Wie zoeken wij?








Je beheerst de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift;
Je bent communicatief sterk en stressbestendig;
Je ben flexibel en proactief ingesteld;
Je bent bekend met (geconditioneerd) transport/logistiek;
Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau;
Je hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring als planner en/of chauffeur;
Maximale woon/werkafstand voor deze functie is 20 km vanaf Maasbree.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie met een salaris conform de CAO
Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen.
Solliciteren
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer John Scheers tel. 077-3240420. Uw
sollicitatiebrief en CV kunt u sturen naar: info@tsbbv.nl

