
Wie zijn wij?
Wij zijn een groothandel in aardappelen, 
groenten en fruit (AGF) die zich richt op 
zelfstandige ondernemers. Het grootste 
gedeelte van onze klanten bestaat uit AGF 
specialisten (of ‘groenteboeren’ om het 
maar ouderwets te zeggen.) Wij leveren 
klanten in Nederland en België met ons 
eigen wagenpark en chauffeurs. Klanten 
kiezen ons als hun leverancier, omdat 
wij de klant en zijn of haar wensen op 1 
zetten.

Wat ga jij doen?
Als transportplanner ben je samen met je 
collega transportplanner verantwoordelijk 
voor de ritplanning van al onze 25 
vrachtwagens en ca. 50 chauffeurs. Onze 
chauffeurs zijn bijna 24/6 onderweg om 
onze klanten te bedienen in Nederland en 
Vlaanderen. Naast het bezorgen van onze 
handel halen onze chauffeurs ook veel 

producten op bij onze telers en andere 
leveranciers. 
Je werkt samen met je collega 
transportplanner als één team en het is 
de bedoeling dat jullie elkaar op termijn 
volledig kunnen vervangen. Daar hoort bij 
dat jullie een vast wisselrooster werken 
waarmee jullie van 6:30 uur tot 18:30 uur 
aanwezig zijn. In de praktijk betekent dit 
een week vroege dienst en de week erop 
late dienst. Ook de storingsdienst verdeel 
je onderling. 
Je werkzaamheden bestaan uit het 
indelen van de ritten, het versturen 
van de planning, het indelen van 
de laadadressen. Maar ook de 
personeelsplanning en het functioneren 
van de chauffeurs gaat op termijn 
behoren tot je verantwoordelijkheid. 
Je werk is veelzijdig en daardoor 
afwisselend. Er zijn dagelijks dingen 
die je direct op moet lossen. Een extra 
laadadres op laten halen, vervanging 
zoeken voor een zieke chauffeur, een 
nieuwe klant in een route indelen zijn 
hier allemaal voorbeelden van. Naast de 
dagelijkse gang van zaken kijk je samen 
met je collega op de wat langere termijn. 
Hierbij vragen jullie je af of we voldoende 
chauffeurs en vrachtwagens beschikbaar 
hebben. maar bijvoorbeeld ook of we de 
routes niet logischer in kunnen delen. 
De focus ligt echter altijd bij de klant en 
zijn of haar wensen en samen met de 
chauffeurs ben je er verantwoordelijk voor 

om dit op een zo goed mogelijke manier in 
te vullen. Ben jij graag de hele dag lekker 
bezig, laat jij je niet uit het veld slaan 
door een onverwachte tegenslag en haal 
je voldoening uit het goed organiseren 
van dingen? Dan is deze functie op je lijf 
geschreven. 

Wat vragen wij?
• MBO niveau 4 werk- en denkniveau
• Positieve kijk op het leven 
• Ervaring in een soortgelijke functie/

omstandigheden 
• Stressbestendig en om kunnen gaan 

met tegenslagen
• Flexibel in je werktijden

Wat bieden wij?
• Een uitdagende fulltime functie in een 

snel groeiend bedrijf
• Uitstekend salaris
• Telefoon van de zaak
• Prettige werksfeer

Interesse?
Stuur je cv inclusief motivatie waarom 
jij de topper bent die we zoeken naar 
personeelszaken@postuma.nl o.v.v. 
Sollicitatie transportplanner.

Transportplanner (m/v, fulltime)
We groeien als kool, daarom zijn wij op zoek naar een
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chauffeurs ben je er verantwoordelijk voor 

Deze vacature sluit 24 november 2020


