Als familiebedrijf sinds 1925, is DANDOY actief
op de Europese markt van transport en
logistieke
diensten
(gevaarlijke
en
conventionele goederen). Gespecialiseerd in
de Benelux, Frankrijk en Italië, zorgt DANDOY
voor het vervoer van deelvrachten tot volle
trucks. Als lid van het ASTRE netwerk, biedt
DANDOY in samenwerking met alle partners
oplossingen voor zendingen in heel Europa.
Opererend in een sterk concurrerende en
dynamische markt, rekruteert DANDOY
momenteel:

BENELUX Distributie
Dispatcher
Functie:
Als Benelux distributie dispatcher bent u verantwoordelijk voor het
opvolgen van alle transporten in regio Benelux en Noord-Frankrijk.
Dit geldt ook voor de operationele, commerciële en de kwalitatieve
aspecten van dienstverlening aan onze klanten. U rapporteert aan
de dienstverantwoordelijke en bent in contact met onze chauffeurs,
klanten, partners, onderaannemers en andere afdelingen binnen
het bedrijf.
Hoofdtaken:
•
•
•
•
•

Opvolgen van transport orders van de chauffeurs,
Organiseren van afhalingen en leveringen bij de klanten volgens beschikbaarheid van de vloot,
Orders communiceren aan chauffeurs en opvolgen van rij- en rusttijden,
Zorgen voor een goede communicatie,
Opvolging van transportdocumenten.

Profiel:
U hebt een diploma in logistiek, transport, of een gelijkwaardige ervaring van minimum 3 jaar in dispatching
of transport planning.
U bent vertrouwd met de wetgeving inzake baantransport, rij- en rusttijden en hebt een goede kennis van
de Benelux-geografie.
U hebt goede communicatieve vaardigheden, bent een echte teamspeler en in staat om problemen en
advies te delen.
U bent in staat om te werken onder stress in een dynamische omgeving.
U bent vertrouwd met Microsoft Office (Excel / Word / Outlook). Kennis van TAS en Trimble is een plus
U spreekt vlot Frans en Nederlands, en/of Engels.
U houdt van uitdagingen, en om te werken in een groeiend bedrijf, waar de menselijke contacten en uw
collega's de sleutel zijn tot succes!

Hoe solliciteren ?
Verstuur je CV naar jobs@dandoy.be
of solliciteer online: www.dandoy.be/jobs

