Ben jij op zoek naar een actieve en afwisselende baan in de logistiek?
Werk je graag in een innovatieve internationale omgeving waar de sfeer
collegiaal en informeel is? Dan hebben wij de baan voor jou!

Planner (m/v)
Locatie: Zeebrugge
Fulltime
Wie zoeken we?
Meertaligheid en een degelijke opleiding of transportervaring vormen naast dienstgerichtheid de
basiskwaliteiten voor deze functie. Je bent een creatief en dynamisch persoon, en je
communiceert vlot intern en extern het bedrijf.Je bent stressbestendig en flexibel. Ervaring in
een dergelijke functie en/of ervaring in de sector zijn pluspunten, maar geen absolute
vereisten.
Waar draait deze functie om?
Als planner ben je verantwoordelijk voor de gehele afhandeling van alle voorkomende
transport-opdrachten van de relaties van P&O Ferrymasters Zeebrugge, met de
daaraan verbonden administratieve en operationele werkzaamheden. Je bent ook
verantwoordelijk voor de korrekte en tijdige communicatie met vervoerders en/of
chauffeurs ten einde optimale performance, en maximale rendement te behalen.
Maar op die eerste ochtend voordat je aan je werk begint… introduceren we
je aan collega’s onder het genot van een kop koffie of thee. Dat geeft je een
goede smaak wat het inhoudt om onderdeel te zijn van ons team- omdat
mensen onze grootste aanwinst zijn en teamwork onze stijl definieert.

P&O Ferrymasters NV.
Leopold II Dam 13
8380 Zeebrugge
Belgium

Wie zijn wij?
De P&O vlag is je misschien al bekend? Als P&O Ferrymasters zijn wij een pan-Europese specialist die talrijke
maatwerkoplossingen op het gebied van transport, logistiek en supply chain aanbiedt. Het bedrijf maakt deel uit van P&O
Ferries Holdings Divisions Ltd – eigendom van Dubai World – en opereert vanuit 20 strategische vestigingen in 12 Europese
landen, waar meer dan 500 collega’s verbonden zijn door een passie voor klant- en servicegerichtheid. We leveren over de
weg, per spoor en werken vanuit drie divisies – Contract Logistics, Freight Management en Assets – waarvan laatstgenoemde
de eigen vloot en intermodale activiteiten beheert.
Wat bieden wij!
Naast afwisselend werk waarbij elke dag een nieuwe uitdaging biedt, biedt P&O Ferrymasters een competitief
arbeidsvoorwaarden pakket welke aansluit op de inhoud van de functie (waaronder een ruime regeling voor vakantiegeld/dagen, een 13e maand en een pensioen/hospitalisatieverzekering), naast een carrière in een internationale organisatie, interne
en externe trainingen, een mogelijkheid om kennis te maken met verschillende culturen en de
mogelijkheid om je vaardigheden zo breed mogelijk in te zetten.
Time to act!
Heb jij in huis waar wij naar op zoek zijn? En klinkt dit als de perfecte carrièremogelijkheid voor
jou? We hopen van wel – dus laat ons dit weten! Stuur ons je motivatiebrief met CV naar
nathalie.mortelmans@pofm.com. We kijken uit naar je reactie…
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