Junior E-commerce Transport Planner
Fulltime - 40 uur

Wil jij het logistieke vak binnen de e-commerce branche leren? Als E-commerce Transport Planner ben je de
spreekwoordelijke spin in het logistieke web. Je onderhoudt het gehele logistieke proces en coördineert de
inkomende goederenstroom van A – Z. Een gave uitdaging, want de groeiende en veranderende e-commerce
omgeving maakt dat elke dag een logistieke puzzel is.
Als E-commerce Transport Planner spot je proactief problemen en vind je pragmatische oplossingen tegen de beste
prijs. Daarnaast houd je focus op het voorraadbeheer en voer je eigen verbeterprojecten uit. Dit terwijl je constant de
dagelijkse gang van zaken in de gaten houdt. Als er zich uitdagingen voordoen, concentreer je je energie waar het er
toe doet. Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met korte lijnen. Je bent de verbindende schakel tussen
leveranciers, forwarders, Volero en onze fullfilmentpartij. Als sterk groeiende organisatie ben je de logistieke spin in
het web.

Werkzaamheden
•
Het aanvragen en afhandelen van transport offertes
•
Het inplannen van vaart- en wegtransport
•
Het coördineren van de inslag van goederen
•
Het beheren van voorraden
Wat wij vragen
•
Fulltime beschikbaarheid
•
Je kan goed plannen en coördineren
•
Een afgeronde (logistieke) MBO opleiding
•
Je bent communicatief sterk en beheerst de NL én Engelse taal goed

Wat wij bieden

• Een goed salaris dat aansluit bij je ervaring
Je komt terecht in een ambitieus team waar de sfeer
positief en informeel is. Bij ons is er veel ruimte voor eigen
• Afwisselende functie in een proactief team
initiatieven, leerdoelen en ideeën. Omdat wij als bedrijf
snel groeien zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden.
• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Het kantoor is gemakkelijk te bereiken. Zo stopt er een
bus voor de deur en is er voldoende (gratis) parkeerruimte.

• Personeelskorting op het gehele assortiment
• Bier & Wijn!

Solliciteren?
Enthousiast? Mooi! Stuur een mailtje met je cv en motivatie naar vacature@volero.nl of bel met
085-060 3050 en vraag naar Gwenda of Joost. Hopelijk tot snel!

