Transportplanner / Expeditie medewerker
Wil jij werk maken van afval? Geloof jij in chemie? Ben jij duurzaam inzetbaar? Heb je passie voor Veiligheid?
Inter-Che-M B.V. te Beuningen is een internationaal servicegericht inzamelings-,verwerkings- en recyclingbedrijf
van overwegend gevaarlijke afvalstoffen. Naast het aanbieden van oplossingen voor afval-, milieu- en
veiligheidsvraagstukken is InterCheM producent van oplosmiddelen, lakken en coatings voor de professionele
industrie. Daarnaast biedt InterCheM een nieuwe duurzame Inter-GreeN-lijn.
Waar zijn wij naar op zoek?
Voor onze afdeling expeditie zijn wij op zoek naar een transportplanner / expeditie medewerker die
verantwoordelijk is voor het verzorgen van o.a. de transportplanning en expeditie werkzaamheden. Je bent
accuraat en kan consequent werken. Stressbestendigheid, besluitvaardigheid en goede commutatieve
vaardigheden zijn duidelijke eigenschappen die je in jezelf herkent. Je bent een echte teamspeler maar je kan
ook zelfstandig werken.
Functieomschrijving en werkzaamheden:
De transportplanner / expeditie medewerker is o.a. verantwoordelijk voor het efficiënt inplannen van het
beschikbare transport materieel van InterCheM voor het vervoer van afvalstoffen en producten van en naar onze
klanten. Hierbij zijn tijd, afstand en beladingsgraad belangrijke factoren. Hiervoor maak je o.a. picklijsten,
laadlijsten, pakbonnen en overzichten.
Je ontvangt en registreert in en uitgaande derden zoals transporteurs /dienstverleners zodat het laad/losprocedé veilig, adequaat en efficiënt verloopt. Je controleert de binnengekomen goederen en zorgt voor de
administratieve afwikkeling van het boeken van de voorraad.
Je draagt zorg voor de coördinatie en communicatie tussen verschillende interne afdelingen m.b.t. expeditie
vraagstukken Je verzorgt de administratieve procedures en documenten omtrent internationale
afvaltransporten. Je legt verantwoording af aan de coördinator Logistiek, Expeditie, Warehousing en
Artikelbeheer.
Wat vragen wij van jou?
Functie eisen:
 MBO opleidingsniveau.
 Minimaal 1 jaar relevante werkervaring binnen een expeditie en/of productietechnische omgeving.
 Kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en moderne software.
 Kennis en ervaring in het systematisch en efficiënt plannen van afvoer-/vervoersopdrachten
 Kennis van veilig werken met gevaarlijke stoffen kennis van het ADR is een pre. Eventueel kan deze
kennis worden verworven door cursussen.
 Aantoonbare kennis en ervaring met veiligheidssystemen, -normen en -gedrag.
 Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 Je bent representatief in doen en laten en een ambassadeur voor Inter-Che-M
 Bij voorkeur 100% beschikbaar, indien noodzakelijk ook buiten kantoortijden.
 Bij voorkeur woonachtig in de regio.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een uitdagende functie binnen een dynamische organisatie, waar een prettige, informele en 'nononsense sfeer typerend zijn. Daarnaast bieden wij een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden.
Wanneer jij jezelf in bovenstaand profiel herkent, dan zijn wij op zoek naar jou!
WIL JE MEER WETEN OF METEEN SOLLICITEREN?
Neem dan contact op met René van Bindsbergen of stuur op korte termijn je CV en motivatie per mail t.a.v.
rvanbindsbergen@interchem.nl
Sluitingsdatum 1 januari 2018.

5-12-2017

