
Heb je interesse in deze functie, 

reageer dan vóór 31 januari 2021   

(uitsluitend schriftelijk of per e-mail):

Omega Containertransport Den Haag B.V.

Postbus 16010, 2500 BA Den Haag

T.a.v. de heer J.M.F. Basten

of naar sollicitatie@omegacontainers.nl

Ter versterking/uitbreiding van ons team zoeken wij een

Op de planningsafdeling zijn meerdere planners werkzaam die verschillende 

disciplines plannen en aansturen. Uitwisselbaarheid en samenwerking staan 

hoog in het vaandel. De functie heeft tot doel het aansturen van chauffeurs en 

bijrijders, de wagens optimaal inzetten en effi ciënt inplannen. Direct contact 

met de opdrachtgever voor het aannemen van opdrachten, het verstrekken van 

inlichtingen zowel intern als extern en de administratieve afhandeling van de 

opdrachten behoren tot het dagelijkse takenpakket.

COÖRDINEREND 
TRANSPORTPLANNER M/V

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt 
begrepen, maar is niet gewenst.

Omega Containertransport Den Haag B.V. 
is een onderneming die zich reeds meer 
dan 50 jaar in Zuid Holland bezighoudt 
met de inzameling en verwerking van 
o.a. bedrijfsafval en bouw- en sloopafval.

Wĳ  vragen:
-  Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als transport-

planner (ervaring in de afvalbranche is een pré);
-  Flexibele houding, geen 9 – 17 mentaliteit;
- Stressbestendig en een teamspeler;
-  Kennis van de moderne computer programma’s;
-  Een service- en oplossingsgerichte instelling, dus 

klantvriendelijk denken en doen;
-  Goede topografi sche kennis van de regio 

Haaglanden e.o. is een voorwaarde;
-  Communicatief sterke en goede kennis van de 

Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- Minimaal MBO-niveau.

Als Coördinerend transportplanner:
-  Verantwoordelijkheid dragen voor het maken, wijzigen, aanvullen en (bij)sturen van de 

planning van de (inzamel)voertuigen volgens de gemaakte klantafspraken;
-  Bij onderbezetting in overleg met de collega’s schakelen met externe transporteurs voor 

inzamelactiviteiten en transporten naar verwerkers binnen de gemaakte klantafspraken;
-  Signaleren en oplossen van knelpunten binnen het team en de operationele processen;
-  In overleg met je collega dusdanig periodiek plannen van onderhoud aan voertuigen, 

machines en materieel, zodat de reguliere werkzaamheden altijd kunnen worden 
uitgevoerd;

-  Controleren en verwerken van de administratie en urenverantwoording van de 
chauffeurs/ beladers en zorg dragen voor een goede verdeling tussen verlof en 
werkuren;

-  Afspraken en roosters maken inzake de bezetting van de afdeling planning.

Wĳ  bieden:
-  Een interessante en 

afwisselende baan binnen een 
dynamisch bedrijf;

-  Een prettige open en informele 
werksfeer waar veel ruimte is 
voor eigen initiatieven;

-  Een enthousiaste groep collega’s 
in een groeiend bedrijf;

-  Een marktconform salaris op 
basis van relevante ervaring;

-  Overige voorwaarden conform 
CAO Beroeps goederenvervoer.


