JCL LOGISTICS – MET HOOFDKANTOOR IN BAAR (ZWITSERLAND), MEER DAN 55 VESTIGINGEN IN
8 LANDEN EN EEN WERELDWIJD PARTNERNETWERK – BIEDT MET DE PRODUCTEN ROAD & RAIL,
B2C, AIR & OCEAN EN CONTRACT LOGISTICS TOEKOMSTGERICHTE FULLSERVICELOGISTIEK
VOOR DE GEHELE LEVERINGSKETEN. Met flexibele logistieke oplossingen is elke handelsplaats just in
time bereikbaar en is transparante informatie over transport, opslag, verpakking en orderpicking in real time
beschikbaar. Naast een slanke bedrijfsstructuur en vele jaren ervaring wordt het bedrijf gekenmerkt door
een zeer hoge mate van klantgerichtheid. JCL stimuleert je passie met flexibele toepassingsgebieden en
grote succeskansen voor je carrière.

Kom ons team
versterken!

2 Sollicitatiegesprek afspreken
3 Carrière starten
1 Sollicitatie verzenden
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hOp onze locatie in Eersel zijn wij per direct op zoek naar versterking van ons team voor lange termijn.

TRACK & TRACE JOUW BAAN!

Assistent Transportplanner
Je takenpakket:
▪
▪
▪
▪

Ondersteunen van de transportplanners
Creëren van handmatige orders in TMS systeem en behandeling transportopdrachten en bijbehorende documenten
Afwijkingen en onregelmatigheden signaleren en administratief afhandelen
Controle en verwerking van de in- en verkoopfacturen

www.jcl-logistics.com

Jouw profiel:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt minimaal een MBO werk en denkniveau
Enkele jaren gerichte werkervaring bij voorkeur bij een transportbedrijf / logistiek dienstverlener is een pre.
Je bent een echte teamplayer, collegiaal en flexibel en werkt zelfstandig en vanuit eigen verantwoordelijkheid
Je werkt zorgvuldig, nauwkeurig en gestructureerd
Je hebt goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling
Je hebt een goede kennis van het office pakket

Wat wij bieden:
▪
▪
▪
▪

Een veelzijdige baan met veel eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Samenwerking in een klein team met leuke collega’s in een open cultuur met korte lijnen
Uitgebreide opleidingsmogelijkheden
Een zeer prettige werkomgeving in een dynamisch en innovatief bedrijf

Onze medewerkers overtuigen door hun persoonlijkheid, talent en inzet. Daarom komen we een marktconform brutosalaris met
je overeen afhankelijk van je beroepskwalificaties en ervaring

Hebben we je belangstelling gewekt?
Dan zien we je relevante sollicitatiedocumenten graag tegemoet. Stuur
deze per e-mail naar: hrm@jcl-logistics.com
JCL Logistics Benelux BV t.a.v. HR
Distributiestraat 5
7041 KJ ‘s-Heerenberg

