
Wij zijn een internationaal opererend bedrijf gespecialiseerd in inkoop, 
verkoop, pooling en productie van nieuwe en gebruikte pallets. Vanuit Veghel 
en Kerpen bij Köln (D) verzorgen wij pallets voor klanten in de Benelux en 
het Ruhrgebied. De laatste jaren hebben we ons sterk ontwikkeld en daarom 
zoeken wij een assistent-planner (standplaats Veghel).

De assistent-planner is de spin in het web. Je zet de 
poppetjes en het materieel op de juiste plek en zorgt 
dat er een goed geolied team staat. Je schakelt snel en 
maakt de juiste keuzes. Maar wees niet bang, je doet 
het niet alleen. Je leert het vak van de planner en samen 
optimaliseren jullie de planning. 

WAT GA JE DOEN?
Je bent samen met de planner verantwoordelijk voor effectief 
en efficiënt inplannen van het transport, materieel en 
personeel. We hebben vijf eenheden eigen vervoer. Daarnaast 
coördineer je het laden en lossen van pallets en help je 
chauffeurs, leveranciers en klanten die aan de balie komen. 

Je bent het aanspreekpunt voor collega’s, leveranciers 
en klanten. Je werkt zelfstandig: klachten handel je af 
en medewerkers informeer je over de planning en het 
transport. Je verwerkt gegevens in de administratie én je 
bestelt producten en/of diensten op tijd tegen de gewenste 
prijs- en kwaliteitsniveau maken het takenpakket compleet. 

WIE ZOEKEN WE?
We zoeken een persoonlijkheid. Het is een stevige baan. Je 
moet hard werken en maakt soms ook lange dagen. Je bent 
onderdeel van het team en straalt dat uit. Je doet mee, bent 
gedreven en communicatief vaardig. Onder druk presteer je 
het best, je denkt in oplossingen en bent een ‘Pietje precies’. 

FUNCTIE-EISEN: 
• Afgeronde hbo-opleiding, of mbo-niveau 4
• Affiniteit met de transportbranche
• Een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met 

goede kennis van geautomatiseerde systemen met 
communicatieve en schriftelijke vaardigheden 

• Je bent in staat goed in teamverband te opereren 
• Je hebt een goed analytisch en technisch inzicht en bent 

besluitvaardig 
• Je beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen, 

neemt initiatief en bent overtuigend.

WIL JE MEER WETEN OVER DEZE FUNCTIE? Neem dan contact op met: Carla van den Anker, tel: 0413-355100. 
Ankerpalletgroep B.V, Taylorweg 2 te Veghel. Je kunt natuurlijk ook direct solliciteren: carla@ankerpalletgroep.nl

ASSISTENT-PLANNER
EEN AANPAKKER DIE ONS STUURT RICHTING SUCCES


