
 

 
 

   

 

VACATURE: 

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL VEETRANSPORT 
 
Ben jij jong, ondernemend, stressbestendig en zoek je graag de grenzen van het 
onmogelijke op? VAEX is op zoek naar een planner import/ export! 
 

Samen met je collega’s van de afdeling planning neem je 365 dagen per jaar de verantwoordelijkheid voor een 
correct verloop van alle ritten in zowel binnen- als buitenland. Met een ervaren team chauffeurs maak jij je 
hard voor kwalitatief diertransport binnen de vastgestelde EU dierwelzijnseisen. Het inplannen van 
diertransporten is onvoorspelbaar. Je dient daardoor goed te kunnen jongleren met tijd en haal je dagelijks het 
maximale uit het team én het wagenpark.  
 
 
 

 

WERKZAAMHEDEN 
 

 Registreren van transportopdrachten in het 
Transport Management Systeem 
(hoofdzakelijk biggen, varkens, zeugen en 
runderen); 

 Maken van exportplanningen 
(zowel binnen als buiten de EU); 

 Maken van planning binnenland 
(veelal verzamelritten van slachtmateriaal); 

 Aansturen chauffeurs en het tot stand brengen 
van een optimaal contact 
(hoofd aanspreekpunt i.v.m. het verrichten van 
werkzaamheden); 

 Aanvragen van keuringen; 
 Toezicht houden op het laad- en losproces ten 

behoeve van kwaliteit en dierwelzijn; 
 Registreren en controleren van rij- en rusttijden 

chauffeurs; 
 Organiseren en afwerking transport voor derden 

en retourvrachten voor een optimaal rendement 
van het wagenpark; 

 Coördinatie wagenpark beheer  
(Tolkastjes, tankpassen, beheer tachograaf etc.); 

 Nauwkeurig controleren en verwerken van laad- 
en losgegevens; 

 Je denkt mee over het inzetten van online tools 
betreft het inplannen van de transporten en je 
draagt eraan bij dat ook de wereld van 
veetransport deel gaat nemen aan de online 
wereld  (zie www.jumentra.com voor meer 
informatie). 

FUNCTIEVEREISTEN 
 

 Een HBO denk- en werkniveau (bij voorkeur met 
een opleiding Transport & Logistiek); 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in 
woord en geschrift (Duits is een pré); 

 Aantoonbare kennis van een TMS systeem en MS 
Office; 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
voor een optimale samenwerking met leveranciers, 
klanten en collega’s; 

 Je bent je ervan bewust dat het inplannen van 
(internationaal)diertransport geen 9-5 baan is; 

 Je hebt geen bezwaar tegen werken in wisselende 
diensten; 

 Je woont bij voorkeur in de regio Nijmegen; 

WAT HEEFT VAEX TE BIEDEN? 
 Een mooi en uniek wagenpark om mee te werken; 
 Een dynamische en interessante werkomgeving 

gezien het internationale karakter van het bedrijf; 
 Fijne collega’s en een informele werksfeer. 
 

ARBEIDSVOORWAARDEN 
 

 In eerste instantie een tijdelijk dienstverband echter 
met uitzicht op een vast dienstverband (Fulltime); 

 Salaris afhankelijk van werkervaring en opleiding. 
 

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE? 
 

Mail jouw sollicitatiebrief en C.V. naar: po@vaex.nl t.a.v. 
Nicole Meulendijks, Proces Manager Logistiek.  
Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met 
Nicole Meulendijks: tel. +31 (0) 486 47 22 50  

http://www.jumentra.com/
mailto:po@vaex.nl

