
 

 
 

Planner Baltic   

 
Bedrijfsomschrijving 
 
Baltic Trans heeft als basisactiviteit internationaal containertransport vanuit de 
Zeebrugse haven en beschikt daarvoor over een vloot van 16 voertuigen. Er worden 24 
medewerkers tewerkgesteld. 
 
Functieomschrijving  
 
Voor de planning vanuit Zeebrugge is Baltic Trans op zoek naar een flexibele planner. 
Na een grondige opleiding geef je in team operationele leiding aan een groep chauffeurs. 
Door een efficiënte aanpak zorg je dat een kwaliteitsvolle service kan geleverd worden 
aan onze klant ECS en dat de gestelde targets worden gehaald. Je beschikt over de 
nodige communicatievaardigheden om zowel de chauffeurs te coachen en te sturen als 
de klant te woord te staan.  
 

 
          Planning  

• Je staat in voor een optimale organisatie en service level van de Baltic planning  
• Je realiseert een optimale service en staat in voor een effectieve en correcte 

administratie en communicatie met de verschillende afdelingen, in verband met 
de transportactiviteiten  

• Je evalueert op een continue manier de efficiëntie van de operations en grijpt in 
waar noodzakelijk in overleg met de collega's en met andere afdelingen. U neemt 
het voortouw bij het verbeteren van de processen. 

• Je neemt onmiddellijke acties als blijkt dat de afgesproken levertermijn niet 
gehaald wordt 

• Je detecteert en rapporteert chauffeursproblemen en -noden 
 
          Hr 
  

• aansporen tot preventief rijgedrag en bijwonen preventievergaderingen 
• Hulp bieden bij voorbereiding van algemene presentaties  en bijwonen 

infosessies 
• sollicitatieprocedure, verlofplanning.. in samenwerking met HR departement 
• Bepaling verloningsbeleid in overleg met HR  
• bepalen personeelstevredenheid en algemeen welzijn in overleg met HR  
• Verdere uitbouw Baltic trans  
• formuleren en opvolgen van klachten chauffeurs 
 
 

 
 

   Vereiste kwalificaties: 
 



 

 
 

Planner Baltic   

• Bachelor in de toegepaste taalkunde Pools of hogere opleiding met betrekking tot 
de logistiek 

• Werkervaring in Polen is een pluspunt, net als ervaring met de transportsector 
• Goede mondelinge en schriftelijke kennis Pools/Nederlands 
• Doorgedreven en actieve kennis van Microsoft Office  
• Je houdt van organiseren en hebt een resultaatgerichte attitude 
• Communicatief 
• Goede geografische kennis 
• Stressbestendig 
• Neemt initiatief  
• Kwaliteitsgericht 
• Professioneel 
• Respectvol en sociaal  
• Klantgericht 
• Enthousiast en positief 
• Alert reactievermogen op onvoorziene omstandigheden 
• zin voor timing en detail. 

 
   Rapporteert aan: 
• Operations manager ECS 
• Directeur Baltic Trans 

 
   Aanbod: 
• Een interessante functie in een omgeving waar uw professionele aanpak 

geapprecieerd wordt 
• Wij bieden de mogelijkheid om je te ontwikkelen binnen een onderneming met 

groeipotentieel die deel uitmaakt van een sterke internationale groep 
• Een aantrekkelijk remuneratiepakket met extralegale voordelen. 

 


