Distributieplanner/Dispatcher Benelux
Ben jij gepassioneerd door Supply Chain & Logistiek? Kent het Benelux wegennet voor jou
geen geheimen? Dan ben jij diegene die we zoeken om met ons mee te plannen en onze
groei verder te ondersteunen.

Jouw taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je streeft naar een optimale planning rekening houdend met cruciale parameters.
Je waakt over temperatuur, de aangegeven tijdstippen en zorgt voor een maximale
klantentevredenheid.
Je werkt zeer resultaatgericht en gaat bewust om met de kosten.
Je straalt gedrevenheid uit in het behalen van vooropgestelde doelen en targets.
Als dispatcher ben je de spilfiguur voor de chauffeurs, hun routes en onze klanten.
Je volgt de chauffeurs op tijdens hun route en stuurt bij waar nodig.
Je zorgt voor een correcte en vlotte afhandeling van operationele vragen.
Je streeft steeds naar een optimale kwaliteit en service voor onze klanten en waakt over
de veiligheid van je chauffeurs.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelorsdiploma in logistiek of door ervaring gelijkgesteld.
Je hebt creatieve plan capaciteiten met een commerciële instelling.
Ervaring met transport management software (TMS) is een troef, geen noodzaak.
Talenkennis: Nederlands, Frans en Engels.
Goede kennis MS Office.
Goede geografische kennis van de Benelux.
Je bent leergierig, stressbestendig en kan autonoom en georganiseerd werken.
Je bent flexibel en je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Je bent een teamplayer en communicatief.
Je stelt je naar de klanten toe steeds servicegericht op en het streven naar
klantentevredenheid zit in je bloed.

Wat bieden we jou?
Wij bieden je een uitdagende en boeiende job, met autonomie en
verantwoordelijkheden, in een snelgroeiend familiebedrijf. Je wordt
onderdeel van een zeer gemotiveerd team en je kan steeds rekenen
op de steun van je collega's en management. Je krijgt alle moderne
middelen tot je beschikking voor het uitvoeren van je functie. We
zorgen voor een doorgedreven opleiding en een interessant
loonpakket aangevuld met extralegale voordelen.
Als dispatcher werk je in 2 verschillende shiften. Voor het plannen van onze dagelijkse
distributie werk je van 14u tot 22u. De week nadien werk je van 9u tot 17u.
Flexibiliteit is vereist.
Wie is Raes Pharmaceutical Logistics?
Wij zijn een jong en snelgroeiend familiebedrijf en kunnen bouwen op meer dan 35 jaar
ervaring en knowhow. Onze klanten? Producenten van humane en veterinaire medicijnen en
diagnostische tests; biotech bedrijven actief in onderzoek en ontwikkeling; … . Allen op zoek
naar flexibele en betrouwbare logistieke oplossingen.
Dagelijks brengen we medicijnen naar alle ziekenhuizen, groothandels, (dieren-) artsen,
apotheken en laboratoria in de Benelux en zorgen er steeds voor dat de voorgeschreven
bewaartemperatuur niet overschreden wordt.
We bewaren medicijnen, klinische studies en medical devices in onze temperatuur
gecontroleerde magazijnen en staan 24/7 klaar voor urgenties.
Binnen onze onderneming willen we kansen geven aan elkeen, geven we prioriteit aan
wederzijds respect en worden talent, engagement en inzet gewaardeerd.
Nieuwsgierig? Dan willen wij jou écht graag ontmoeten!
Laat van je horen via frankvanbastelaere@raeslogistics.com

