
VACATURE WINDER LIMMEN BV

FULLTIME TRANSPORTPLANNER

VESTIGING ALKMAAR
Vind jij het een uitdaging om iedere dag de optimale

combinatie van ritten te vinden en daarmee een onmis-

bare schakel in ons bedrijf te zijn? Dan ben jij de transport-

planner waar wij naar zoeken voor onze vestiging in Alkmaar!

Als transportplanner heb je een divers takenpakket: zo ben je niet alleen

het persoonlijke aanspreekpunt voor het team van chauffeurs en machinisten,

maar ook voor onze opdrachtgevers. Je plant ritten zo efficiënt mogelijk in samen-

werking met je collega-planners en verzorgt de administratieve verwerking en

tarifering van deze ritten. Door oplossingsgericht te denken draag je bij aan onze kern-

waarden: flexibiliteit, kwaliteit, veiligheid, continuïteit en betrouwbaarheid.

Wij zoeken een enthousiaste, stressbestendige transportplanner met minimaal MBO-opleidingsniveau,

die affiniteit heeft met de transportsector en ons team wil komen versterken. Voor deze afwisselende

baan in een familiaire werksfeer bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden en een salaris conform de

C.A.O. voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Ben jij onze nieuwe collega?

Solliciteer dan vandaag nog door jouw C.V. en beweegredenen om te solliciteren op te sturen naar het emailadres

sollicitatie@winder.nl. Wil je eerst meer weten over deze vacature?

Neem dan telefonisch contact op met Chantal Bouman-van Assema, Manager Personeelszaken & Algemene Zaken, 072 505 2344.

Van pallet tot incourante objecten

Winder Limmen BV, een middelgroot transport- en kraanverhuurbedrijf met vestigingen in Alkmaar, Den Helder en Hoorn, is onder andere 

gespecialiseerd in exceptioneel transport en de verhuur van mobiele kranen. Wij zijn een familiebedrijf met een rijke historie en specialistische

kennis op het gebied van de bouwsector, olie- en gasindustrie, machinetransport en het caravantransport. Vanuit onze strategisch gelegen vestigingen 

in Alkmaar (hoofdkantoor), Den Helder en Hoorn werken wij voor meer dan 1.500 opdrachtgevers en vervoeren wij een verscheidenheid aan objecten: 

van pallets tot incourante zaken met ‘lastige’ maten en gewichten.


