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Wat ga je doen?
Als personeelsplanner ben je 
verantwoordelijk voor het maken van 
de roosters van de circa 140 logistiek 
medewerkers. Per dag zijn circa 
60 (oproep)medewerkers aan de slag in 
onze loods om de orders klaar te zetten 
en te laden in onze vrachtwagens. 
Je maakt iedere week de roosters voor 
de week erna. Het is belangrijk dat je 
de processen in de loods kent, maar 
natuurlijk ook dat je inzicht hebt in de 
beschikbaarheid van de medewerkers. 
Je moet goed kunnen communiceren 
met de veelal jeugdige medewerkers 
via de app, mail en andere kanalen.
Jij bent ervoor verantwoordelijk dat 
de roosters voor de loods evenwichtig 
maar ook efficiënt zijn ingericht. 

Je werk is veelzijdig en daardoor 
afwisselend. Er zijn dagelijks dingen 
die je direct op moet lossen. Je werkt 
samen met de collega’s van het 
dock-team en bent ondersteunend 
voor dit team. Je werkt grotendeels 
overdag, maar je bent ook 1 á 2 
avonden per week aanwezig, omdat de 
werkzaamheden in de loods vooral 
in de avonduren plaats vinden. 

Naast de planning ga je een aantal 
administratieve taken uitvoeren. 
De functie van planner is in 
ontwikkeling; een deel van de taken 
zal in de komende tijd verder ingevuld 
worden. Je moet dan ook bereid zijn 
om leiding te geven aan een bepaald 
onderdeel van het proces.     

Haal jij je voldoening uit het goed 
organiseren van dingen en vind je het 
leuk om soms lastige puzzels op te 
lossen? En beschik je over uitstekende 
communicatieve vaardigheden? 
Dan nodigen we je uit om op deze 
dynamische functie te solliciteren!   

Wat vragen wij?
•  MBO niveau 4 werk- en denkniveau
•  Uitstekend kunnen werken met 

diverse digitale systemen
•  Oplossingsgerichtheid 
•  Pro-actief
•  Teamplayer
•  Stressbestendig en flexibel
•  Uitstekende communicatieve 

vaardigheden
•  Bereidheid om 1 á 2 avonden  

per week te werken.

Wat bieden wij?
•  Een uitdagende fulltime functie in een 

groeiend bedrijf, met uitzicht op een 
vaste baan

• Uitstekend salaris
• Telefoon van de zaak
• Prettige werksfeer.

Wie zijn wij?
Postuma AGF is een groothandel 
in aardappelen, groenten en fruit. 
Wij leveren met name  aan zelfstandige 
AGF specialisten die een winkel 
hebben of op de markt staan. 
Ons doel is om de meest toonaangevende 
leverancier in Nederland te zijn voor 
de AGF specialist. Naast kwalitatief  
hoogwaardige producten willen we 
dit bereiken door onze klant op alle 
gebieden te ondersteunen en waar 
mogelijk te ontzorgen. Wij zijn een 
organisatie die zich kenmerkt door een 
aanpakkersmentaliteit en een zeer 
klantgerichte houding. Dit combineren 
wij met een goede sfeer en collegialiteit.

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


