
Binnen HSF Logistics vinden ruim 1300 gemotiveerde medewerkers volop uitdaging in een markt die voortdurend in beweging is. 
HSF Logistics biedt � exibele oplossingen voor de complete logistieke keten, met name op het gebied van kwetsbare geconditioneer-
de goederen. Transport vormt daarin de basis. Op- en overslag, voorraadbeheer, verpakken, etiketteren, orderpicking, crossdocking, 
reinigen en servicen van bedrijfswagens, emballagesystemen, tracking-and-tracing en heldere management-informatie maken onze 
dienstverlening compleet. Vanuit onze Europese vestigingen en samen met onze logistieke partners houden we de logistieke proces-
sen van onze klanten voortdurend onder controle.

Ben jij oplossingsgericht, een motiverende leider en altijd op zoek naar verbetering? Houd jij er van het overzicht te bewaren? 
Adem jij transport? Dan is dit jouw kans!

Voor onze vestiging in Nijmegen zoeken we een: 

Hoofd Planner (fulltime)
 

Functie:
De planning is het kloppende hart binnen onze organisatie, hier zijn dagelijks zo’n 25 planners aan het werk om onze relaties de 
best mogelijke service te bieden, rekening houdend met de geldende omstandigheden, denk hierbij aan wet- en regelgeving, dou-
ane, product kenmerken en het verkeer. Als hoofd planning ben jij eindverantwoordelijk voor een e�  ciënte, tijdige, realistische en 
economisch verantwoorde planning. Jij bent daarbij een aanspreekpunt en vraagbaak voor de gehele organisatie, en werkt nauw 
samen met de Operationeel manager, planners en overige afdelingen.

Functie eisen:
   Relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
   Een afgeronde opleiding op HBO niveau óf HBO werk- en denkniveau opgedaan door ervaring in een soortgelijke functie;
   Leidinggevende capaciteiten;
   Positief ingesteld en enthousiast;
   Een teamplayer;
   Fulltime beschikbaar;
   Woonachtig in de regio Nijmegen
 

Wij bieden:
   Een uitdagende en afwisselende functie in een internationaal opererende organisatie
   Een � jne werkplek en de mogelijkheid bij te dragen aan het succes van onze onderneming
   Een passend salaris conform opleiding en ervaring
   Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een collectieve zorgverzekering, een � etsplan, een actieve personeels-
           vereniging
 

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature?

Je kan C.V. met motivatie sturen naar hrmnijmegen@hsf.nl 


