
Retourplanner M / V 

Gilbert De Clercq (opgericht in 1957) is een

vooraanstaande logistieke dienstverlener met een

team van ong. 350 medewerkers, 300 voertuigen en

meer dan 100.000m² 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 onze verdere groei in goede banen te leiden

gaan we op zoek naar een nieuwe collega

dispatcher.

Profiel

Heb je een diploma in logistiek of transport op zak en

heb je een goede kennis van Nederlands, Frans en

Engels (Duits is een plus)? Kan je vlot werken met

een ERP pakket en ben je bovendien flexibel en

stressbestendig?

Wij bieden

Een aantrekkelijk loonpakket volgens pc 226.00

aangevuld met extra legale voordelen. Een volledig

uitgewerkt onboarding traject en on-the-job training.

Voltijdse tewerkstelling bij leuke, dynamische en

behulpzame collega’s

Maw ben jij de gedreven en no-nonsense collega die

we zoeken! Stuur alvast jouw gegevens door:

Nadja Willems

Kapelanielaan 10 – 9140 Temse

+ 32 3 750.91.76

jobs@gilbertdeclercq.com - www.gilbertdeclercq.com

Functie

Als retourplanner sta je in voor de volledige A tot Z

afhandeling van de retourzendingen in Duitsland,

Nederland, Oostenrijk en Slovakije. Door het

telefonisch onthaal onder jouw vleugels te nemen

ondersteun je de teamgenoten. Indien noodzakelijk

help je de retourplanner Frankrijk via een correcte

administratieve opvolging.

– In overleg met de planning kijk je wat er die dag

noodzakelijk is.

– Via Teleroute en Timocom zoek je ladingen op en

koop je ze ook aan.

– Je maakt tariefafspraken met de betrokken

partners en volgt de kosten op.

– Je staat in voor het telefonisch onthaal op de

afdeling.

– Indien er op de retourplanning Frankrijk teveel

werk is, bied je een administratieve ondersteuning.

Van nature ben je een problemsolver die vlot kan

communiceren met alle betrokken partijen.
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