Vijftig jaar geleden startte Eutraco als transportbedrijf pur sang, maar vandaag vertegenwoordigt het
bedrijf veel meer dan dat. Elke dag opnieuw zet een team van enthousiaste medewerkers zich voor
de volle 100% in om de beste oplossing te vinden voor de transportvragen en logistieke noden van
de klanten.
Voor ons hoofdkantoor in Roeselare is men op dit moment op zoek naar versterking voor ons
planningsteam.

Head of Transport planning
Wat zijn je taken als Head of transport Planning
 Samen met een team van zeven planners zorg je ervoor dat onze klanten elke dag opnieuw
een uitmuntende service van Eutraco kunnen verwachten. De planners plannen alle
opdrachten op een zo efficiënt mogelijke wijze in en jij zorgt ervoor dat de communicatie
tussen de verschillende plangroepen foutloos verloopt en overschouwt de verschillende
workflows.
 Je beheert de bezetting van het wagenpark en organiseert een optimale planning rekening
houdend met onder meer de verlofplanning van de chauffeurs en de beschikbaarheid van het
materiaal (keuringen, andere afspraken in de garage, specifieke vragen van de klant wat
materiaal betreft,…), alsook de verwachtingen van de klanten.
 Je staat in nauw contact met de diverse stakeholders: chauffeurs, klanten, onderaannemers
en je collega’s van het planningsteam en het customer care-team. Je bent het aanspreekpunt
wanneer zij vragen hebben over transportopdrachten.
 Je onderhoudt de relaties met onze onderaannemers en zorgt ervoor dat de opstart van
nieuwe onderaannemers bij Eutraco vlekkeloos verloopt. Hetzelfde geldt voor nieuwe
collega’s binnen het team: samen met de collega’s van HR, beslis je welke kandidaten geschikt
zijn voor welke opdrachten, gaande van chauffeurs tot planners. Wanneer een nieuwe planner
opstart in ons team, zorg jij voor de opleiding en de passende integratie.
Welk profiel zoeken wij?
 Je kent het klappen van de zweep in een transportbedrijf dankzij je opleiding Logistiek
Management en je opgedane ervaring (bij voorkeur minstens vijf jaar).
 Stress vormt voor jou geen probleem en je houdt van nieuwe uitdagingen en veranderingen.
 Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels.
 Administratie schrikt je ook niet af.
 Je bent een coach voor iedereen: je enthousiasme en yes-we-can-attitude zorgen ervoor dat
je alle collega’s kan inspireren en motiveren om zich continu in te zetten en te streven naar
permanente verbetering.

Waarom wil je absoluut deel uitmaken van het team?
 We bieden je een uitdagende job met heel wat verantwoordelijkheid en afwisseling binnen
een team van jonge en warme collega’s.
 Je werkt in een modern familiebedrijf dat jaar na jaar groeit en telkens investeert in nieuwe
technologieën, waardoor je continu bijleert en geen enkele dag dezelfde is.
 Het bedrijf is geografisch ideaal gelegen (aan de afrit Roeselare/Beveren) en biedt aan haar
medewerkers een mooi salarispakket op basis van ervaring en achtergrond.

