
 

 

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 warehouses.  
Vanuit onze strategisch gelegen vestigingen in België, Slovakije en Spanje bieden we onze klanten 
totaaloplossingen aan voor hun logistieke behoeften binnen Europa.  
Availability, transparency, no nonsense en respect vormen de basisbegrippen binnen Gilbert De Clercq.  
Om een verdere groei en professionalisering te kunnen realiseren, zijn wij op zoek naar een gedreven m/v :  

 
 

 

 

 

 

PLANNER 

Binnen een dynamisch familiebedrijf zal je deel uitmaken van een 

gepassioneerd team van planners 
 
 
 
JOUW FUNCTIE: 
 Je zorgt voor een optimale planning van alle transportopdrachten aan de hand van de beschikbare 

chauffeurs en rekening houdende met beladingsgraad en omzet. 

 Je bent het aanspreekpunt van onze klanten en verleent een perfecte service, werkt proactief en anticipeert 
waar mogelijk om problemen om te buigen naar oplossingen.  

 De controle en afhandeling van de binnenkomende orders ligt in jouw handen. Hiertoe werk je nauw samen 
met de dispatchers en met Customer Service. 

 De chauffeurs krijgen van jou alle nodige gegevens voor een juiste uitvoering van hun opdrachten.  

 HR krijgt van jou de relevante informatie  omtrent het werk van de chauffeurs. 
 

 

JOUW PROFIEL: 
Ervaring in het opmaken van een transportplanning is een absolute must! 

 Je bent sterk in communicatie en werkt klantgericht. 

 Je bent flexibel en stressbestendig, hebt een helicopterview en kan de juiste prioriteiten stellen. 

 Je hebt een diploma logistiek management of enkele jaren ervaring in de logistieke sector. 

 Je hebt een goede operationele kennis van Nederlands, Frans, Engels en bij voorkeur ook Duits. 

 Je kan vlot overweg met Office toepassingen. 

 
 

WIJ BIEDEN: 
 Een aangename werkomgeving, waarin je ondersteund wordt door ervaren en gepassioneerde collega’s; 

 Een interessant en aantrekkelijk loonpakket volgens pc 226.00, aangevuld met tal van extralegale voordelen; 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur; 

 Doorgroeimogelijkheden in het evoluerend en groeiend verhaal  van Gilbert De Clercq, een Belgisch 
familiebedrijf met een toffe werksfeer.  

Interesse?   Mail jouw cv t.a.v. Robby Cap 
Kapelanielaan 10 – 9140 Temse - T: +32 3 750 91 98 
jobs@gilbertdeclercq.com     www.gilbertdeclercq.com 

 
 

nancy.heyrman@gdeclercq.be of contacte 
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