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Transport Planner Chemicals 
 
Bij Haesaerts Intermodal hebben we veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel 

“Transport is our passion, Safety is our style” 
 

Onze operationele planning vormt het hart van onze organisatie.  Ter uitbreiding van ons 

team zijn we op zoek naar een nieuwe collega “Transport Planner Chemicals”.  Je hebt een 

belangrijke centrale rol binnen onze organisatie. 

 

Plaats 

B 2070 Zwijndrecht (België) 

 

Je kerntaken omvatten 

• Je hebt contacten met onze chauffeurs, met je collega’s co-planners (ROAD en 

INTERMODAL), onze transportpartners en onze klanten 

• Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte en kosteneffectieve planning van de 

dagelijkse transportopdrachten en de planning van onze vloot (vrachtwagens, 

chassis, tankcontainers ...) alsook de efficiënte toewijzing ervan aan weg- en 

intermodaal transport 

• Je coördineert en volgt nauwgezet de uitvoering van de transportplanning 

 

Wat we van onze toekomstige collega verwachten 

• Een klantgerichte teamspeler, hands-on en probleemoplossend van karakter 

• Een toegewijde en enthousiaste professional met gevoel voor humor 

• Je bent proactief en beschikt over excellente communicatieve vaardigheden 

• Je houdt van uitdaging in je werk en je wil graag deelnemen aan nieuwe projecten 

• Je beheert je eigen werk op een gestructureerde manier en een goed 

georganiseerde werkomgeving is belangrijk voor je 

• Je weet de juiste prioriteiten te stellen en veiligheid draag je hoog 

• Je bent flexibel en stressbestendig 

• Je participeert ook graag in projecten rond verbetering/verandering van de 

administratieve werkprocessen en digitalisatie. 

 

Ervaring 

• Je hebt een bachelor diploma in Transport & Logistiek of gelijkwaardig door ervaring 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in transportplanning, bij voorkeur in bulktransport 

(vloeistoffen en/of gassen) voor chemische industrie 

• Zeer goede taalvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling: Nederlands en Engels 

(Duits en/of Frans zijn een voordeel) 

• Je hebt goede IT skills en je hebt ruime werkervaring met Navitrans of andere 

soortgelijke TMS toepassingen 

• Excel heeft geen geheimen voor je 

 

Wat kan je van ons verwachten? 

• Een taak met verantwoordelijkheden waarin je bijdraagt in het grotere geheel 

• Een dynamische organisatie met geweldige collega's en plezier in de job 

• Een leuke werkplek in het hart van de logistieke en chemische sector van de haven 

van Antwerpen met aandacht voor internationaal transport 

• Een internationale werkomgeving binnen een familiebedrijf met ondernemersbloed 

die onderdeel is van een grote dynamische snelgroeiende groep (Alders Logistics) 

• Een goed salaris op basis van ervaring 

• Zowel interne als externe opleidingen op maat (je hebt o.a. ADR-cursussen gevolgd 

of bereid om te volgen) 


