
 

 

 
 
 

 
Wij zijn Multi Bier! De onafhankelijke groothandel met het grootste assortiment bieren. Vanuit 
Helmond zorgen we in totaal met zo’n 100 collega’s dat onze klanten de beste en meest bijzondere 
speciaalbieren geleverd krijgen. En net als ons assortiment zijn ook die klanten divers: slijterijen, 
drankenhandels, horecagroothandels, foodservice en retailers. We zijn een tikkeltje eigenwijs en 
zetten door als we ergens in geloven.  
 
Bij ons kom je terecht in de dynamische wereld van bier, passie en vakmanschap. Kwaliteit leveren, 
tegen de beste service, staat bij ons voorop. Onze medewerkers maken hierbij het verschil en 
weten ons succes te realiseren. Samen blijven we professionaliseren, met focus en de drive om de 
beste te willen zijn. 
 
We zijn op zoek naar een: 
 

TRANSPORT PLANNER 
FULLTIME 

 
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het op een efficiënte wijze indelen van de dagelijkse 
ritplanning. 
 
Onder jouw verantwoordelijkheid vallen onder meer de volgende taken:  

• Het organiseren van een optimale ritplanning en indeling van onze vrachtwagens; 

• Het monitoren van de voortgang en indien noodzakelijk bijsturen; 

• Oplossen van (technische) problemen onderweg; 

• Het begeleiden, aansturen en instrueren van de 8 eigen chauffeurs & externe transporteurs; 

• Beheren en toekennen van verlof aan de chauffeurs en vakantieplanning opstellen; 

• Verzorgen van het administratieve proces rondom het transport van de goederen; 

• Proactief signaleren van knelpunten en daar op inspelen, zoveel mogelijk zoeken naar 
structurele oplossingen; 

• Onderhoud materieel;  

• Het maken, vastleggen en controleren van afspraken met transporteurs; 

• Het opzetten en aansturen van een laad- en losploeg; 

• Indien wenselijk en/of noodzakelijk contact onderhouden met de klanten. 
 

In deze rol kan het voorkomen dat je ook buiten kantoortijd contact hebt met onze chauffeurs. Je 
rapporteert aan de Operationeel Manager.  
 

WAT BRENG JE MEE? 
• Een gezonde dosis lef en energie; 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Minstens 5 jaar relevante werkervaring; 

• Je beschikt over een goede topografische kennis; 

• Je volgt relevante voorschriften en wet- & regelgeving goed op; 

• Je denkt in oplossingen, bent flexibel en stressbestendig; 

• Je weet draagvlak te creëren & bent communicatief sterk. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Wij beloven je een uitdagende en dynamische baan, met volop mogelijkheden om binnen een sterk 
groeiend en gezond bedrijf te ondernemen, je ambities waar te maken en je inzichten naar voren te 
brengen. We kennen een no-nonsense open cultuur in een informele werkomgeving. Collega’s zijn 
betrokken en staan voor elkaar klaar.  
 
Natuurlijk hoort hier een aantrekkelijk salaris, goede arbeidsvoorwaarden en een pensioenregeling 
bij.  
 

ENTHOUSIAST? 
Is deze baan op jouw lijf geschreven? Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt 
als Transport planner. Stuur je motivatie + CV naar Sandra Leenders, HR Adviseur: 
personeelszaken@multibier.nl.  
  
Voor deze vacature kiezen wij er bewust voor om rechtstreeks in contact te treden met potentiële kandidaten en 
stellen wij het op prijs als bedrijven niet ongevraagd hun diensten aan ons aanbieden 
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