Vacature Planner Operations m/v - Terneuzen
Kan jij een team aansturen en ben je goed in communicatie? Ben jij nauwkeurig en
oplossingsgericht? Administratief sterk? Dan zijn wij op zoek naar jou!
PTT (Packaging Terminal Terneuzen) is een bedrijf van Verbrugge Terminals. Binnen deze
terminal richten wij ons op de op- en overslag van het bulkproduct: boraten. Boraten zijn
grondstoffen voor glasvezel, meststoffen, ovenvaste materialen en keramiek.
Voor PTT zijn wij op zoek naar een planner operations. Je gaat het team met logistieke
medewerkers aansturen en zet de dagelijkse lijnen uit. Hierin staat veiligheid, maar tegelijk
efficiënt werken centraal. Verder verwerk je administratief in- en uitgaande
goederenstromen. Het bijhouden van voorraad en benodigde middelen behoort ook tot je
taken. Daarnaast breng je verslag uit over relevante informatie aan de operations manager
en/of personeelszaken.
Wie zoeken wij?
- Jij hebt een afgeronde MBO4 opleiding, richting logistiek is een pré.
- Jij hebt ervaring in een aansturende (logistieke) functie.
- Jij bent communicatief vaardig en klantgericht.
- Jij kunt zelfstandig werken.
- Jij bent flexibel in verschoven werktijden.
- Jij bent een betrouwbare en nauwkeurige collega.
- Jij bent een motiverende teamplayer.
- Jij ziet problemen als een uitdaging.
- Jij kunt internationaal communiceren in woord en geschrift. Engels is een must. Duits
en Frans een pré.
Wat hebben wij te bieden?
- Een functie binnen een leuk bedrijf en team waar volop ontwikkeling plaatsvindt.
- Een interessante baan waar wij vrijheid en zelfstandigheid bieden.
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Een baan waar jij direct kan starten!
Procedure
Spreekt de functie van planner operations jou meteen aan? Of heb je nog vragen?
Reageer dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle
mogelijkheden te bespreken. Is er een wederzijdse klik? Wellicht kan jij dan direct starten!
Stuur je e-mail naar Ricardo Lenos, personeel@intercrew.nl of bel 06 - 22 11 94 66.
Contracten worden gegeven via Intercrew uitzendbureau (Verbrugge Terminals uitzendbureau).

