
 

Vacature planner: spil in het web! 
Hou jij van variërend werk waarin jij de spin in het web bent in een toonaangevend bedrijf 

in de pallet branche? Houd jij rekening met anderen en ben je sterk in organiseren? Dan 

zoeken we jou! 

Kloek Pallets is een productiebedrijf in de pallet branche gevestigd aan de Eckertstraat 26 te 

Kampen. Elke dag worden er honderden pallets vervoerd door Europa. Om al die pallets te 

maken is natuurlijk veel hout nodig. Het vervoer van deze pallets en het hout wordt gedaan 

door onze chauffeurs. Elke dag weer brengen zij onze klanten op tijd hun pallets en elke dag 

is er weer genoeg hout om deze pallets te kunnen maken. Maar onze 

vrachtwagenchauffeurs rijden natuurlijk niet uit zich zelf ergens heen en het hout komt niet 

automatisch de vrachtwagen in. Daarvoor hebben wij onze planner. Dit doet hij door de 

volgende taken uit te voeren: 

Inkoop 

Om goed hout te krijgen zorgt hij er voor dat het beste hout wordt ingekocht bij de 

houtleverancier. Hierbij zijn inlevingsvermogen en een goeie handelsgeest belangrijke 

competenties. Top kwaliteit is uiteraard van groot belang voor Kloek, maar aan de andere 

kant moet er ook geld verdient worden. Aan de planner de taak om hier een goede 

combinatie in te zoeken. 

Planning 

De planner zorgt ervoor dat onze chauffeurs naar de goede locaties rijden, de goede pallets 

worden afgeleverd en het goede hout wordt opgehaald bij de leverancier. Hiervoor is een 

goede, gestructureerde en gesloten planning nodig. Hierbij houdt de planner rekening met 

de chauffeurs, de klanten en de leveranciers. Hij zorgt ervoor dat de chauffeurs en de 

klanten goed contact blijven houden. Hiervoor is goede mensenkennis en inlevingsvermogen 

nodig. Verschillende chauffeurs hebben ook verschillende wensen. De uitdaging is om een 

goeie combinatie te vinden tussen het werk en de chauffeurs. Organiserend vermogen is 

ontzettend belangrijk om dit goed te kunnen doen.  

Administratie  

Om de bovenstaande taken goed uit te voeren moet er ook een stukje administratie gedaan 

worden. Het is belangrijk om gestructureerd overzicht te houden. Hierbij heb je contact met 

je collega’s om te zorgen dat jou werk goed overgeleverd wordt.  

Samengevat is dit een zeer gevarieerde functie met veel verschillende taken. Daarom is het 

belangrijk om flexibel te zijn en toch gestructureerd te werken om overzicht te behouden. 

Voor deze functie vragen wij hbo werk en denk niveau. Omdat de chauffeurs flexibel rijden is 

het belangrijk om flexibel om te gaan met je werkuren. Stressbestendigheid en een sterke 

persoonlijkheid zijn belangrijk om deze functie te kunnen uitvoeren.  

Wil jij samen met ons deze uitdaging aan gaan? Reageer dan snel op deze vacature en 

hopelijk zien wij jou terug bij ons! 

Mail: niels-teune@kloekpallets.com of bel 038 33 20756 

mailto:niels-teune@kloekpallets.com

