
PLANNER   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 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 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? 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 onboardingtraject 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 planner ben je verantwoordelijke voor een 

optimale planning van alle transportopdrachten.  

Hierbij hou je rekening met: de beschikbare 

chauffeurs en onderaannemers, specificaties van de 

klant, beladingsgraad, omzet...

Je ziet toe op het goed functioneren van de 

dispatcher die jou ondersteunt en aan jou rapporteert 

en op het efficiënt functioneren van onze chauffeurs.

Je staat dagelijks via e-mail en telefoon in contact 

met onze klanten, gaat pro-actief aan de slag, 

verleent een perfecte service en tracht te anticiperen 

op mogelijke problemen.

Je geeft duidelijke instructies aan de chauffeurs in 

het kader van het correct uitvoeren van hun 

opdrachten en communiceert alle afwijkingen aan 

ons Customer Service Department.

mailto:jobs@gilbertdeclercq.com

