
 

Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden is de P. van der Kooij Groep BV per direct op zoek naar gemotiveerde 

en enthousiaste: 

 

 

(aankomend) TRANSPORTPLANNER BULKTRANSPORT (M/V) 

 

 
De functie: 
 
In de functie van (aankomend) transportplanner ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse planning van de afdeling  
diervoeder. Onder jouw planning vallen ca. 11 trekker- tankoplegger combinaties welke zo goed mogelijk gepland 
moeten worden zodat onze klanten (veehouders en mengvoeder fabrikanten) niets te kort komen. Het werkgebied 
van de chauffeurs Nederland, België, (Noord) Frankrijk en Duitsland. 
 
 
Wat vragen wij van jou? 

• Opleiding Manager Opslag & Vervoer (MBO) via STC of soort gelijke opleiding 

• Kennis van tanktransport (niet verplicht) 

• Rijbewijs B 

• Bereid om in wisseldiensten stand-by te staan in het weekend. 

• Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse of Engelse taal 

• Klantvriendelijk, representatief, verantwoordelijk en zelfstandig 

• Woonachtig in de regio Rotterdam 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Wij bieden je een uitdagende, verantwoordelijke en veelzijdige functie in een dynamische omgeving waar nieuwe 
ontwikkelingen en/of uitdagingen niet uit de weg worden gegaan. 
Het betreft een fulltime functie, op basis van 40 uur. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
24 vakantie dagen en 3,5 ATV dagen daarnaast bieden wij diverse opleidingsmogelijkheden zodat je je zelf kan 
blijven ontwikkelen, daarnaast krijg je nog een vakantie toeslag van 8% en reiskosten vergoeding. 
 
Over P. van der Kooij: 
P. van der Kooij is een echt familie bedrijf, bestaande uit 3 afdelingen. De afdeling voor het zuigen en blazen van 
dakgrind, een afdeling verkoop diervoeder en een afdeling Transport en Opslag. Voor de afdeling Transport en 
Opslag zoeken wij een nieuwe collega. Als Transport planner werk je in klein team op kantoor van totaal 3 personen. 
P. van der Kooij is gevestigd in Schiedam op de Nieuwe Waterwegstraat 21. 
 
Interesse? 

Indien je in aanmerking wilt komen voor deze vacature, dan ontvangen wij jouw sollicitatie per mail, het mail adres 

is: veevoederafdeling@kooijgroep.nl 

Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan gerust contact met ons op.  
Je kan terecht bij: Patrick Voogt, Coördinator Transport & Opslag (010 -426 4444).  

mailto:veevoederafdeling@kooijgroep.nl

