
Schavemaker Logistics en Transport is sinds 1967 actief als logistieke 

dienstverlener met diverse vestigingen in Europa. Het familiebedrijf 

richt zich op meerdere modaliteiten, waaronder full en part truck 

loads, intermodal transport met eigen railterminal en warehousing. 

Voor onze vestiging in Beverwijk zijn wij op zoek naar een: 

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PLANNING 
 

WAT GA JE DOEN? 

In deze functie ondersteun je jouw collega’s met de administratieve 

taken rondom het plannen van de transportritten. Je houdt je onder 

andere bezig met het verwerken van de orders in het 

planningssysteem, het voorbereiden van prijsaanvragen en het 

begeleiden van de transporten. Je verzamelt transportdocumenten 

en maakt dossiers gereed voor facturatie. Ook het beantwoorden 

van de telefoon en het onderhouden van contact met de klant en 

collega’s behoren tot jouw werkzaamheden. 

 

 

 

 

 



WAT BRENG JE MEE? 

Voor deze functie zoeken wij een collega die graag in de 

transportsector wil werken. Je bent stressbestendig, hebt geen 

9-tot-5 mentaliteit en vindt klantgericht handelen vanzelfsprekend. 

Daarnaast ben je nauwkeurig, kun je snel schakelen en denk je in 

oplossingen. Verder beschik je over onderstaande harde criteria: 

 

MBO+ WERK- EN DENKNIVEAU 

AFFINITEIT MET DE TRANSPORTSECTOR 

BEHEERSING VAN ZOWEL DE NEDERLANDSE ALS POOLSE 

TAAL IS EEN MUST 

BEHEERSING VAN DE DUITSE TAAL IS EEN PRÉ 

TOPOGRAFISCHE KENNIS 

JE BENT 32-40 UUR PER WEEK BESCHIKBAAR 

JE WOONT BINNEN EEN STRAAL VAN 30 KM VAN ONZE 

VESTIGING IN BEVERWIJK 

WAT BIEDEN WE? 

Werken bij Schavemaker betekent werken in een omgeving die 

volop in ontwikkeling is en waar ruimte is voor eigen invulling. Je 

krijgt de vrijheid om van je functie een uitdaging te maken en komt 

terecht in een leuk team. De werksfeer is informeel, dynamisch en er 

zijn voldoende doorgroeimogelijkheden. Uiteraard horen bij deze 

functie passende arbeidsvoorwaarden. Standaard onderdelen van 

onze procedure zijn een referentiecheck en het aanleveren van een 

Verklaring Omtrent Gedrag. 

 

 



INTERESSE? 

Spreekt bovenstaande je aan? Dan komen we graag met jou in 

contact. Je kunt je cv en motivatie richten aan mevrouw L. Timmer, 

HR Manager via pz@schavemaker.com. Mocht je nog meer 

informatie wensen dan kun je contact opnemen via 0251 – 510 420 of 

een kijkje nemen op onze website www.schavemaker.com. 

 

 

http://www.schavemaker.com/

