Vacature (Assistent) Planner / Customer Service Representative.
John Corneth Internationaal Transportbedrijf BV.
Functie
Wij zijn op zoek naar een (assistent) planner / Customer service representative op full-time basis. In
deze functie vervul je een belangrijke rol tussen de planning, chauffeurs en de klanten. Je volgt de
auto’s op, lost eventuele problemen onderweg op, geeft instructies aan de chauffeurs en staat in
contact met de klanten. Je bereid de benodigde documenten voor zodat de chauffeurs goed
voorbereid op weg kunnen naar de klanten. Je komt terecht in een klein en fanatiek team van 4
personen.
Organisatie
John Corneth Transportbedrijf is een zeer modern transportbedrijf en gespecialiseerd in het vervoer
van geconditioneerde goederen. Wij vervoeren hoofdzakelijk producten uit de chemische- en
pharma-industrie. Ook geconditioneerde ADR goederen bereiken op onze auto's de plaats van
bestemming. Dit alles voeren wij uit met eigen materieel en personeel.
Mede door speciaal opgeleid personeel op het kantoor, onderweg en in het magazijn, kunnen wij een
heel sterke service leveren. Jouw functie is hierin een hele belangrijke factor.
Alle auto's zijn uitgerust met boordcomputer en GPS welk ons in combinatie met het TMS systeem
ieder moment van de dag de informatie kan geven welke wij als vervoerder zeer belangrijk vinden.
Temperatuuropvolging gebeurt via satelliet, real time monitoring is hierdoor mogelijk.
De loods beschikt over meerdere locaties met verschillende temperaturen (Vorstvrij, verwarmd +20C
en een koelcel op +/-6 C) waardoor wij zeer flexibel zijn. We beschikken ook over een aantal laad/losdocks waar we onze auto’s kunnen lossen en laden.
Wij beschikken over een ISO9001 en GDP Certificaat en zijn een SQAS Assessed Company waarmee
we aantonen dat we aan alle hoge vereisten voldoen.
Vereisten
Ervaring in transport is een pré, maar geen must. Een interne opleiding is ook mogelijk.
Beheersing in woord en geschrift van de Duitse en Engelse taal.
Geen 8 tot 17 mentaliteit.
Voldoe jij aan bovenstaande vereisten en lijkt het jou een leuke uitdaging of wil je meer informatie
over deze vacature? Neem dan contact met ons op info@corneth.nl.
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