Als familiebedrijf sinds 1925, is DANDOY actief op de
Europese markt van transport en logistieke diensten.
Gespecialiseerd in de Benelux, Frankrijk en Italië, zorgt
DANDOY voor het vervoer van deelvrachten tot volle
trucks. 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, recruteert
DANDOY momenteel :

Internationale transport
planning specialist
Functie:
Als planning specialist bent u verantwoordelijk voor de import en export
organisatie van vrachtwagens (laden en lossen in Frankrijk / Italië) Dit geldt
ook voor de operationele, commerciële, evenals de kwalitatieve aspecten
van dienstverlening aan onze klanten. U rapporteert aan de
dienstverantwoordelijke en bent in contact met onze klanten, partners,
onderaannemers en andere afdelingen binnen het bedrijf.
Operationeel:
Verantwoordelijk voor de organisatie van de transportstromen (import/export) van goederen in deelvrachten voor
diverse klanten. U zorgt voor de juiste communicatie en richtlijnen naar het dispatching team en de chauffeurs
•
•
•
•

Goederen organiseren volgens de bestemmingen en de leveringsopdrachten.
Onderaannemers en transportdiensten inplannen en opvolgen.
Truck routes optimaliseren.
Winstgevendheid van de geplande vrachtwagens berekenen

Commercieel:
Verantwoordelijk voor de operationele contacten met de klant :
•
•
•

Coördinatie en bevestiging van transportopdrachten.
Prijsaanvragen van de klanten beantwoorden
Oplossingen vinden om te voldoen aan de klantenbehoeften (omgaan met capaciteitsproblemen, beheren
van onzekerheid of veranderingen in de geplande volumes).

Profiel:
U hebt een diploma in de logistiek, transport, internationale handel, of een gelijkwaardige ervaring van minimum 3
jaar in transport planning, bevrachting en expeditie.
U bent vertrouwd met de wetgeving inzake baantransport en hebt een goede kennis van de EU-geografie.
U hebt goede communicatieve vaardigheden en bent een echte teamspeler, staat in om problemen en advies te
delen.
U bent een uitstekende communicator en in staat om te werken onder stress in een dynamische omgeving.
U spreekt vlot Frans, Nederlands, en voldoende 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

