
 

 

Ervaren Planner container wegtransport (M/V) 

MaxxsTrans zoekt een enthousiaste gemotiveerde collega om de transport afdeling te 

versterken. 

MaxxsTrans is een logistiek dienstverlener werkzaam binnen het zee-containervervoer over de weg. 

Met een team enthousiaste collega’s streven wij er constant naar ons te onderscheiden in een excellente 

service naar de klant. Kwaliteit is feitelijk ons product. We willen daarbij het met elkaar op plezierige 

wijze kunnen werken niet uit het oog verliezen. 

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij een nieuwe collega om ons team te versterken. We 

zijn hierbij op zoek naar een enthousiaste en proactieve medewerker. 

Herken jij je in het volgende profiel? 

- Je bent creatief en denkt in oplossingen. 

- Je bent een teamspeler en hecht grote waarde aan een collegiaal team en een prettige 

werksfeer. 

- Je hebt ervaring in het container wegtransport. 

- Je schrijft en spreekt goed Nederlands en Engels (kandidaten met tevens een goede 

beheersing van de Duitse Taal hebben de voorkeur). 

Wat wij jou kunnen bieden: 

- Een prettige werkomgeving en een collegiaal team waarin we graag investeren, o.a. 

bijvoorbeeld met een jaarlijks bedrijfsuitje met partner binnen Europa. 

- Een salaris in lijn met je ervaring waarbij een bedrijfswagen niet is uitgesloten. 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder o.a. een pensioenregeling, een laptop en 

een mobiele telefoon en een resultaat afhankelijke bonus welke kan oplopen tot 3 maand 

salarissen. 

- Een werkgever die begrijpt dat mensen het bedrijf maken en mensen zeker ook waardeert, 

werksfeer is voor ons net zo belangrijk als het resultaat. 

- Een nieuw en gezellig kantoor aan de waterkant in de Waalhaven. 

Functie omschrijving: 

- Je belangrijkste taak is het efficiënt indelen van de beschikbare vrachtwagen capaciteit. Je hebt 

daarbij direct contact met de chauffeurs en onze klanten. 

- Diverse lichte administratieve werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het verwerken van 

wachtkosten. 

- Het beantwoorden en waar mogelijk het afhandelen van telefoontjes op de planning afdeling. 

- Je draait mee in het schema van de telefonische avonddienst (ongeveer één maal per week) 

Herken  jij jezelf in bovenstaand profiel dan ontvangen we graag je brief met motivatie, en CV. Je 

kunt deze sturen aan Rene Dekker, hr@maxxstrans.com. Mocht je vragen hebben dan kun je bellen 

op 010-3031111. Ook kun je onze website bezoeken: www.maxxstrans.com 

Wij zijn echt op zoek naar mensen met ervaring binnen het container wegtransport, zonder deze 

ervaring heeft solliciteren helaas geen zin. 
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