
Vrije vacature!   www.alfafish.be 

Logistiek planner (fulltime) 
(Ma - Vr ’s ochtends: 4u30 – 13u30) 

 

Ben jij op zoek naar een job met verantwoordelijkheid en menselijk contact? Krijg je een 

kick van alles operationeel vlekkeloos te laten lopen? Ben je een team-player?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

WAT KAN JE VERWACHTEN? 

Je geeft leiding aan 5 vaste chauffeurs en 8 flexi-chauffeurs. Om 4u30 start je dag reeds 
met het indelen van de routes want om 5u en 6u komen jouw chauffeurs reeds op de firma 
toe. Je overloopt met hen de routeplanning van de dag. Je houdt toezicht bij het laden van 
hun camionettes. Aangezien jij alle routes kent, ben jij het eerste aanspreekpunt voor 
chauffeurs die met vragen zitten onderweg! Intussen word je gecontacteerd door klanten die 
vragen waar de chauffeur zit. Jouw ‘track-and-trace’ tool helpt je daarmee verder. 

Wanneer jouw chauffeurs terug binnenkomen, check jij even of alles goed is gegaan (vaak 
geven chauffeurs nuttige info voor procesverbeteringen). Als er retours komen, dan handel 
jij deze af. Indien er iets mis is met het wagenpark regel jij dit met onze garage. 

Je plant ook reeds vooruit: wie rijdt er welke dagen welke routes? Misschien heb je wel 
ideeën om het logistiek proces te verbeteren?  

Gedurende de dag ben je tevens bezig met enkele administratieve taken zoals het invoeren 
van bestellingen van klanten in het ERP pakket,… 

WANNEER STARTEN? 

Wij willen graag snel van start en verwelkomen jou daarom zo snel als jij kunt. Wij maken 
graag kennis en zijn benieuwd naar jouw ervaringen en ambities. Het liefst doen we dit aan 
de hand van een email waarin je vertelt wie je bent en een CV zodat we een idee krijgen 
wie onze nieuwe collega kan worden. Wanneer er een match is kunnen wij je een fulltime 
(bediende-)contract van onbepaalde duur aanbieden. 

Dus kom jij graag jouw ervaringen met ons delen? Stuur een mail over jezelf, je motivatie 
en wat je ambities zijn naar boekhouding@alfafish.be. 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

- Plannen van routes en leiding geven aan chauffeurs 
- Toezicht houden op laden van camionettes 
- Opvolgen met chauffeurs en klanten ‘en route’ 
- Opvolgen status wagenpark en toebehoren 
- Bijhouden van administratie 

Werkschema: maandag tot vrijdag van 4u30 tot 13u30 

mailto:boekhouding@alfafish.be

