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CLTV Zundert is een coöperatie, die producten en diensten levert aan de            
agro-sector, met name aan boomkwekers en zachtfruittelers. De kern van het 
werkgebied is West- en Midden-Brabant, maar strekt zich uit naar alle boom-
teeltgebieden in Nederland en België. Met Transportbedrijf Erik Tax is CLTV     
Zundert een belangrijke speler in het verzamelen en transporteren van         
boomkwekerij producten.  

Voor indiensttreding op korte termijn zijn wij op zoek naar een:

Planner m/v
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het inplannen van de ritten zodat er 
zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt wordt van het materieel en personeel       
(± 18 wagens en chauffeurs). Je bent het aanspreekpunt voor de klanten, 
chauffeurs en de logistiek medewerkers op de HUB. Inplannen van de ritten in 
het TMS, gereedmaken van de vrachtbrieven, aansturen van chauffeurs, overleg-
gen met de administratie collega’s, het zijn taken die dagelijks terugkomen. Dit 
alles doe je niet alleen, je werkt nauw samen met de andere twee planners. 

Wij zoeken iemand die:
• Ervaring in de logistieke sector
• Je hebt een goed probleemoplossend vermogen
• Je bent stressbestendig, assertief en geniet van een hectische omgeving
• Affiniteit met de agrarische sector is een pre
• Flexibel in werktijden, in het seizoen ben je bereid meer aanwezig te zijn

Wij bieden:
• Een fulltime baan in een leuk team
• Ruimte voor zelfontplooiing, o.a. middels scholing
• Salaris conform de zwaarte van de functie en de geboden kwaliteiten
• Een prettige en collegiale werksfeer

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jurgen Damen, 076 59 72 630 
Uw sollicitatie kan gestuurd worden naar jurgen@eriktax.nl. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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