Transport planner
Wie zijn wij?
SDK Logistics B.V. is al jaren een betrouwbare speler in de transport sector met inmiddels kantoren in onder
andere Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland. Op de dag van vandaag hebben we een team met
meer dan 75 professionals die elke dag voor onze klanten klaar staan.
SDK Logistics B.V. specialiseert en onderscheid zich door wereldwijd op maat gemaakte transporten aan te
bieden waarbij je kunt denken aan deelpartijen – complete ladingen maar ook Parcel deliveries. Met één
contact kunnen we volledige transporten aanbieden en transporteren we diverse goederen zoals staal,
papier, machines, reserveonderdelen, chips, verf, beurs materiaal en nog veel meer. We hebben de volledige
controle over het gehele transport proces zodat we ten alle tijden de kwaliteit kunnen waarborgen.
Dankzij de huidige groei zijn we voor ons kantoor in Zwaag (NL) op zoek naar een ervaren transport planner.
Wat ga je doen?
Als commercieel transport planner beheer en creëer je een efficiënte transportplanning tussen de Benelux en
Scandinavië. Je bent verantwoordelijk voor een effectieve en kostbewuste planning, het aansturen van
chauffeurs en het onderhouden van onze relaties. Van het boeken van de boot tot het maken van laad en los
afspraken, van het op zoek gaan naar ladingen tot het strategisch meedenken binnen het bedrijf, in deze
allround functie vind je het allemaal.
Wat zoeken wij?
Als bedrijf zijn we op zoek naar iemand met aantoonbare ervaring in de transportplanning naar Scandinavië,
iemand die pro actief is, verantwoordelijkheid neemt en op lange termijn waarde kan en wil toevoegen. In het
kort zijn wij op zoek naar:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 3-5 jaar ervaring in de logistieke sector (gericht op Scandinavië is een pre);
Een afgeronde MBO+/HBO opleiding, met als voorkeur, in transport/logistiek;
Een flexibele ondernemer met een flinke dosis doorzettingsvermogen;
Een hands on mentaliteit;
Een sterke teamplayer met goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Een stressbestendige multitasker;
Uitstekende kennis van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift, een extra taal is een
pré.

Wat bieden wij?
Ben jij een startende ondernemer en toe aan de volgende stap in je carrière? Dan is SDK Logistics B.V. de
uitgelezen kans om je kennis en skills uit te breiden en een grotere impact te hebben binnen een succesvol
transport bedrijf. Je staat aan het begin van een gezond en groeiend bedrijf en daarmee zijn jouw
ontwikkelingsmogelijkheden erg breed. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn markt conform,
afhankelijk van ervaring.
Wat nu?
Herken jij jezelf in bovengenoemde punten, stuur dan je CV met motivatiebrief naar rov@sdkgroup.com.

