Dispatcher
De afdeling
VPK Packaging Group produceert kartonnen verpakkingen en papier op basis van
gerecycleerde vezels. Deze duurzame verpakkingen worden ontwikkeld op maat van
de klant. Zo streven wij een optimale logistiek na voor onze klanten. Onze
dynamische bedrijfscultuur wordt samengevat in drie pijlers: great to work for,
operational excellence, easy to work with. VPK Packaging Group is een dynamisch
bedrijf met Belgische verankering. De groep omvat meer dan 45 vestigingen
verspreid over 16 landen wereldwijd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst.
Internationaal telt de groep zo’n 5000 werknemers. VPK Packaging Group is de
overkoepelende groep voor verschillende business units, waaronder voor België VPK
Packaging, VPK Paper, Smart Packaging Solutions en Corex . De groep huisvest de
centrale en overkoepelende diensten voor deze business units.
VPK Packaging is een afzonderlijke business unit binnen VPK Packaging Group.
Deze bedrijfstak is gespecialiseerd in het verwerken van papier tot
golfkartonverpakkingen. Het geproduceerde karton wordt via afwerkingsmachines
gestanst, bedrukt en geplooid tot verpakkingen.
Bekijk het online profiel van de afdeling VPK Packaging nv
Functieomschrijving
U bent verantwoordelijk voor het plannen van uitgaande transporten met afgewerkte
producten en halffabricaten teneinde de klanten kostenefficiënt, snel en volgens de
afgesproken termijnen te beleveren. Eveneens het opvolgen van opgemaakte
plannen in functie van levertijdigheid naar de klant behoort tot uw takenpakket. De
diverse taken kunnen als volgt omschreven worden:








Interpreteren en analyseren van de voorgestelde planning en coördineren van
de dagelijkse transporten. Doorgeven van opdrachten aan externe chauffeurs
in functie van de gemaakte planning om de transporten op een kwaliteitsvolle,
kostenefficiënte en tijdige manier uit te voeren.
Strikt opvolgen van de actuele situatie en de nodige aanpassingen doorvoeren
in het plan en dit communiceren binnen de organisatie.
Balans zoeken tussen hoog service level en kosten.
Opvolgen van de noodzakelijke transportdocumenten & verzekeren van de
transportadministratie.
Instaan voor het optimaal benutten van de laadcapaciteit van de
vrachtwagens.
Meedenken in verbeterprocessen teneinde het tijdig doorstromen van
informatie binnen CS te bewerkstelligen.

Functie-eisen




Je hebt de nodige ervaring opgedaan als planner/dispatcher.
Je kan het overzicht steeds bewaren, ook onder druk.
Je bent dynamisch ingesteld: waar nodig kan je snel schakelen en eventueel
de plannen bijsturen.





Je bent communicatief sterk, stressbestendig en servicegericht.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
Kennis van SAP is een pluspunt.

Arbeidsvoorwaarden
VPK Packaging nv biedt je een job met zelfstandigheid, boeiende en veelzijdige
verantwoordelijkheden in een sterk groeiende multinational. Je komt terecht in een
bedrijf op mensenmaat waar de werknemer, veiligheid en een positieve groepssfeer
centraal staan. Je kan rekenen op een doorgedreven opleiding en een aantrekkelijk
loonpakket.

