member of
De Polder, opgericht in 1924 en gevestigd
in Antwerpen, maakt deel uit van Hansea en
is actief binnen het personenvervoer. Met
een team van 300 medewerkers en een vloot
van 190 voertuigen zijn wij een belangrijke
partner van De Lijn Antwerpen en tal van
industriële bedrijven uit het Antwerpse
havengebied.
Daarnaast verzorgen we
autocarreizen en staan we in voor het veilig
en comfortabel vervoer van schoolkinderen.

We willen ons operationele team graag
versterken met een

Planner
personenvervoer
m/v (voltijds)

Functie
• Je staat in voor de opmaak van de planning.  Samen met het team zorg je voor de continuïteit van
de dienstverlening en stuur je de planning bij om tot een optimale inzet van chauffeurs en voertuigen
te komen.
• Je bereidt de opdrachten van de chauffeurs voor en bewaakt op die manier de goede uitvoering
volgens de verwachtingen van de klant.
• Je rapporteert over het planningsproces en geeft advies over de benodigde capaciteit.
Profiel
• Je kan ervaring in het plannen voorleggen, bij voorkeur in een logistieke of vervoersomgeving.
• MS Office kent voor jou geen geheimen.  Ervaring met planningsprogramma’s is een sterke troef.
• Een uitdaging als de planning brengt je niet van de wijs en je bent in staat om heel wat werk te
verzetten zonder het oog voor detail te verliezen.
• Je werkt graag in teamverband en gebruikt een vlotte en duidelijke communicatie.
• Je hebt een goede operationele kennis van het wegennet, zeker in Antwerpen en de haven.
Aanbod
Wij bieden je een gevarieerde functie binnen een stabiel bedrijf met ruimte voor opleiding en
ontwikkeling.  De Polder blijft groeien en wil in regio Antwerpen dé referentie blijven op vlak van
mobiliteitsoplossingen.  Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur en een aantrekkelijk
salarispakket aangevuld met een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en groepsverzekering.
Interesse in deze uitdaging?  Stuur je cv en motivatiebrief naar De Polder, Groenendaallaan 385,
2030 Antwerpen of via mail naar joris.larosse@hansea.be
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