
 

 

Interesse?   Mail jouw cv t.a.v. Elly Van Overloop naar: 
jobs@gilbertdeclercq.com     www.gilbertdeclercq.com 
Kapelanielaan 10 – 9140 Temse - T: +32 3 750.91.76 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

DISPATCHER 
 

 

 
JOUW FUNCTIE: 
 

 Als dispatcher ben je verantwoordelijk voor alle plannings- en dispatch gerelateerde activiteiten zoals het 
aannemen en registreren van de transportopdrachten, contact met onderaannemers, registratie van de 
gepresteerde uren, certificaten, mobiliteit,... 

 Je zorgt voor een optimale beladingsgraad en efficiënte personeelsplanning in samenspraak met de 
planner. De administratie van de verzendingen, instructies aan de chauffeurs en laad- en losplaatsen 
afstemmen, behandel je volledig zelfstandig. Aan de chauffeurs bezorg je de nodige documenten. Tevens 
volg je nauwgezet de inzetbaarheid van het rollend materieel: onderhoud, herstellingen, keuringen,... 

 Van nature ben je een problemsolver die vlot kan communiceren met alle betrokken partijen. 
 

 

JOUW PROFIEL: 
 

 Heb je een diploma in logistiek of transport op zak?  

 En heb je een goede kennis van Nederlands en Frans (Engels en Duits is een plus)?  

 Kan je vlot werken met een ERP pakket?  

 En ben je bovendien flexibel en stressbestendig? 
Dan ben jij onze gedreven en no-nonsense collega die we zoeken! Ons team kijkt uit naar de samenwerking! 

 
 

WIJ BIEDEN: 
Een aantrekkelijk loonpakket volgens pc 226.00 aangevuld met extra legale voordelen.  Een volledig uitgewerkt 
onboardingtraject en on-the-job training.   
Voltijdse tewerkstelling bij leuke, dynamische en behulpzame collega’s 
 

Een volledig uitgewe-job training.   
Voltijdse tewerkstelling bij leuke, dynamische en behulpzame collega’s 

 

Gilbert De Clercq (opgericht in 1957) is een vooraanstaande logistieke dienstverlener met een team van ong. 
350 medewerkers, 300 voertuigen en meer dan 80.000m² aan opslagruimte.  
Vanuit onze strategisch gelegen vestigingen in België, Slovakije en Spanje bieden we onze klanten 
totaaloplossingen aan voor hun logistieke behoeften binnen Europa.  
Ons DNA samengevat in het woord PARTNER: Partnership, Availability, Respect, Transparency, No- nonsense 
en Resultdriven vormen de basisbegrippen binnen Gilbert De Clercq en ondervind je dagdagelijks in de 
werking van onze organisatie en teams. 
Om een verdere groei en professionalisering te kunnen realiseren, zijn wij op zoek naar een collega m/v :  

http://www.gilbertdeclercq.com/

