
Vacature  Logistiek planner m/v 

Functie omschrijving Als planner ben je samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk voor de 

order entry en verwerking van de productie- en vervoersopdrachten van onze diervoeders en grond-

stoffen. Door intensief contact met leveranciers, afnemers. vervoerders en eigen chauffeurs zorg je 

voor een juiste afstemming van de logistieke processen. Je werkt met digitale planning– en produc-

ties programma’s. Je bent in staat om gestructureerd en accuraat—ook onder druk—zorg te dragen 

voor de planning van zowel productie& aflevering als van aanvoer van grondstoffen op onze locatie. 

Hierbij weet je prioriteiten te stellen en op de specifieke situaties bij ons bedrijf en haar klanten in te 

spelen.  Je hebt geen 8-5 mentaliteit en bent ook bereid om naast bureauwerk de handen uit de 

mouwen te steken, o.m. bij de productieprocessen op onze locatie. 

Ter versterking van onze planning zijn we op zoek naar een:  

       m/v Logistiek planner / trainee 

Functie eisen 

 

 Opleiding tot logistiek medewerker; 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in 

woord en schrift; 
 Kennis van plannings en software program-

ma’s; 
 Je bent een service gerichte teamplayer die 

wil samenwerken om gemeenschappelijke be-
drijfs- of administratieve doelen te bereiken 

 Je bent leergierig, initiatief nemend. Hebt inte-
resse om je zelf en het bedrijf te ontwikkelen; 

 Je bewaakt kwaliteitseisen en werkt volgens 
procedures en planning. Zodoende heb je je 
werkzaamheden onder controle; 

 Je kunt gemakkelijk schakelen tussen de ver-
schillende werkzaamheden, zowel binnen de 
reguliere omstandigheid als ook bij gewijzigde 
werk omstandigheden en ad hoc situaties; 

 Je hebt besef van commercie en zakelijke be-
langen zoals het bewaken van kosten en mar-
ges; 

 Je bent klant- en  service gericht en hebt affi-
niteit met de agrarische sector. 

Wat bieden we? 
 Een uitdagende functie bij een dynamische, 

innovatieve onderneming; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Evt traineeship/stage&werk combinatie  met 

kans op baan na behalen van opleiding. 

Bedrijfsprofiel 
 
Hoogland BV, gevestigd te Leeuwarden,  is 
een handelsonderneming welke actief is in 
de agrarische sector. In 1854 is het bedrijf 
begonnen als graanhandel en is uitgegroeid 
tot een in- en verkooporganisatie actief in de 
Noordelijke provincies.   
Hoogland BV is actief op het gebied van 
diervoeders, meststoffen, gewasbescher-
ming, zaaizaden en granen.  
Met een team van adviseurs, chauffeurs, 
loodsmedewerkers, operators, administratief 
medewerkers en een tweekoppige directie  
is het een van de toonaangevende agrari-
sche spelers in Noord Nederland. 
Vanaf 2017 beschikt het bedrijf over een ei-
gen mengvoerfabriek voor productie van 
diervoeders .  
Naast haar hoofdvestiging in Leeuwarden 
heeft het een nevenvestiging /zusterbedrijf 
in Westernieland (Gr.).  
Voor meer informatie zie 
www.hooglandbv.nl 

Kom jij ons team versterken? 
Ben je er van overtuigd van toegevoegde 
waarde te kunnen zijn voor ons snelgroeiende 
bedrijf en heb je zin in deze functie? 
Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief met 
uitgebreide CV naar dhr. C. Hoogland. 
camiel@hooglandbv.nl 


