
 

 

 

 

Transportplanner (m/v) 
fulltime

 

Wil jij werken bij een stabiel familiebedrijf die geen uitdaging uit de weg gaat? Denk jij in oplossingen waarbij je rekening 

houd met diverse wensen van de klant?  Kom jij altijd je afspraken na en durf jij eerlijk met de klant te communiceren? 

Dan is Transportbedrijf Wessels en zoon de werkgever voor jou. Wessels gaat altijd voor een langdurige relatie met 

haar klanten. Hierbij zijn flexibiliteit en betrouwbaarheid onmisbaar. Dit is wat ons bedrijf sterk maakt.  

Als transportplanner van Wessels ben je het aanspreekpunt voor onze klant. Je werkt samen met onze planners, 

chauffeurs en loods medewerkers. Je geeft de hoofdtransportplanner waardevolle inzichten en denkt continue na over 

optimalisatie. Je bent in deze afwisselende en uitdagende functie verantwoordelijk voor het aannemen en plannen van 

transportopdrachten. Verder zorg je voor tijdige en correcte verwerking van de administratie van transportopdrachten 

daarnaast heb je een aantal aansturende taken.  

Je profiel 

De klant staat bij ons centraal en wij gaan voor duurzame relaties daarom vinden we het erg belangrijk dat je 

klantvriendelijk bent. Jij bent iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je zorgt ervoor dat de klant altijd 

tevreden is. Jij bent in staat om de opdracht correct en optimaal uit te voeren waarbij je rekening houdt met de 

verschillende eisen van diverse klanten. Dit vraagt om de nodige stressbestendigheid en gedrevenheid. Daarnaast zoek 

je altijd naar manieren om processen te vereenvoudigen. Je werkzaamheden kun je zowel in teamverband als volledig 

zelfstandig uitvoeren en je doet dit altijd met veel enthousiasme. Je denkt mee met collega’s en klanten en je doet waar 

nodig een stapje extra. Uiteraard verwachten we van je dat je goed en duidelijk communiceert.  Daarnaast beheers je 

de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.  

Ben jij de gedreven en enthousiaste planner die wij zoeken? Solliciteer dan vandaag nog en word onderdeel van ons 

mooie familiebedrijf. Je zult de prettige informele en uitdagende werkomgeving bij Wessels en zoon snel gaan 

waarderen. Uiteraard bieden wij een passend arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO beroepsgoederenvervoer over 

de weg.  

Heb je belangstelling?  

Stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor 4 augustus 2017 naar:  

Transportbedrijf J.J. Wessels & Zn. B.V.  

T.a.v. de heer H.B. Wessels  

Adres:      Email:  

Bedrijfsweg 25 7671 EG Vriezenveen   aard@wesselsenzoon.nl  

 

 

  

 

Wilt je meer informatie over deze functie dan kunt je contact opnemen met  de heer H.B. Wessels:  
Telefoon: 0546-561648   E-mail: aard@wesselsenzoon.nl 
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