JOUW ROUTE NAAR DE
FUNCTIE VAN PLANNER
WEGTRANSPORT
SEESING PERSONEEL EN EEN
BBL- OPLEIDING TRANSPORTPLANNING

www.seesingpersoneel.nl

BEN JIJ OP ZOEK NAAR WERK IN
DE TRANSPORTSECTOR IN COMBINATIE MET EEN OPLEIDING?
BBL
LEERLINGEN
WELKOM!

SEESING PERSONEEL START SAMEN MET HET DELTION
COLLEGE DE BBL-OPLEIDING TRANSPORTPLANNING
Ook voor BBL-leerlingen is Seesing Personeel een
betrouwbare werkgever die zaken doet met vooraanstaande, erkende leerbedrijven in de regio. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van (BBL) opleidingstrajecten in
diverse branches en daar is de opleiding Transportplanning nu aan toegevoegd. Het betreft een 2-jarige opleiding
waarbij je één dag in de week naar school gaat en 4 dagen
werkt bij een transportbedrijf. Conreet, helder en praktijkgericht zodat je de opgedane kennis en vaardigheden direct in de praktijk kunnen brengen.
WERKEN
Als planner wegtransport ga je 4 dagen in de week werken
bij een planningsafdeling van een beroepsgoederenvervoerder, op de transportafdeling van een eigen vervoerder
of een verlader. Veelal ben je onderdeel van een team met
meerdere planners. Je vervult een spilfunctie in een dynamische omgeving waar je verschillende werkzaamheden
uitvoert. Je bent klantgericht, dienstverlenend, ondernemend, flexibel, creatief en oplossingsgericht. Je werkt op
een planningsafdeling waar je, ondanks de tijdsdruk en
hectiek, nauwkeurig moet werken. Jouw goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling,
kunnen daarbij positief aan bijdragen. In veel gevallen zijn
je werktijden onregelmatig en word je dus geacht buiten
de standaard kantooruren te werken.
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SEESING PERSONEEL HÉT BUREAU
VOOR BBL-OPLEIDINGSPLEKKEN
IN DE ACHTERHOEK!
LEREN
Kandidaten kunnen instromen vanaf niveau 2 of VMBOkader, GT of TL. Ook HAVO- en VWO-leerlingen vanaf het 3e
leerjaar zijn welkom om aan deze BBL-opleiding Transportplanning deel te nemen. Tevens dien je een sterke affiniteit
met de transportsector te hebben. De Achterhoekse mentaliteit en doorzettingsvermogen kunnen je ver brengen.
Dus niet alleen de juiste vooropleiding, maar zeker ook de
motivatie om je diploma te behalen en de wens om aan het
werk te gaan in de transportsector, moeten je motiveren
om aan deze nieuwe BBL-opleiding te beginnen.
Als je deze 2-jarige opleiding met succes hebt afgerond,
beheers je de volgende onderdelen:
• Je plant wegtransporten;
• Je zet transportaanvragen om in voorstellen;
• Je treedt op als adviseur bij het afsluiten van
(toekomstige) transportopdrachten;
• Je zorgt voor een aanvullende / aansluitende lading
voor het transport;
• Je ontwerpt een transportplanning;
• Je stuurt chauffeurs aan;
• Je verzorgt documenten rondom transporten;
• Je begeleidt wegtransporten en handelt ze
administratief af;
• Je bewaakt op afstand transporten;
• Je past de transportplanning aan de
omstandigheden aan;
• Je verzorgt de administratieve afwikkeling
van transportopdrachten;
• Je analyseert de tranportplanning.
SEESING PERSONEEL BIEDT JOU HET VOLGENDE:
• Een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur
van de opleiding;
• Een leer-werkplek bij één van onze opdrachtgevers;
• Een volledige opleiding tot Transportplanning;
• Salaris conform de CAO beroepsgoederenvervoer;
• Door onze grote klantenkring, volop carrièremogelijkheden via Seesing Personeel.
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Inschrijven?
Wij horen en zien je graag.
Stuur een e-mail
(pascalle@seesingpersoneel.nl)
of bel (0544) 353739 voor een
afspraak in Lichtenvoorde,
Doetinchem of 's-Heerenberg.
Contactgegevens
Seesing Personeel
Rembrandtplein 8, 7131 EJ Lichtenvoorde
Havenstraat 1, 7005 AG Doetinchem
Stadsplein 7, 7041 JA 's-Heerenberg
info@seesingpersoneel.nl
www.seesingpersoneel.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Uitzenden
Werving & Selectie
Detachering
Opleiden

