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MEDEWERKER PLANNING & EXPORT

WORLD HORSE TRANSPORT

Hé, hallo! Stroom jij over van kwaliteit om onze planning en export aan te
pakken? Ben je toe aan de volgende stap in je logistieke loopbaan? Wil jij
verantwoordelijk zijn voor al het paardentransport binnen Europa en vind
je het leuk om in een dynamische omgeving te werken ? Draai jij je hand
niet om voor een internationale tender? Dan ben jij onze perfecte 
kandidaat!

Als Medewerker planning en export ben je verantwoordelijk voor het 
gehele transportproces, (zowel inbound als outbound) én de planning 
van paardenvervoer door geheel Europa, en daarbuiten. Daarmee maak je
deel uit van het aansturende Team van World Horses BV. Daarnaast ben je
resultaatgericht, communicatief vaardig, goed in onderhandelen, 
pro-actief  en je hebt een drive voor verbeteren.

FUNCTIEOMSCHRIJVING:

EVEN OP EEN RIJTJE; WAT GA JE DOEN EN WAT MOET JE KUNNEN:
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse 

documentenstroom op het gebied van keuringen, 
transportducumenten en export.

• Je bewaakt de planning en het tijdige vertrek van de vrachtwagens, 
als ook de chauffeurs die hierop door jou ingedeeld worden.

• Je verzorgt de planning en draagt verantwoordelijkheid voor het tijdig 
vertrekken van de voertuigen, als ook de klantcommunicatie en
afspraken met klanten.

• vanuit je verantwoordelijkheid voor de transportkosten en performance, 
analyseer je deze voortdurend en initieer je verbetervoorstellen.

• Je leidt en neemt deel aan verbeterprojecten om zo de effectiviveit en
efficiency van onze processen te vergroten.

• Je begeleidt indien dit aan de orde komt,  tenderprocessen, voert 
onderhandelingen in gezamenlijk overleg met het office – team.

• Je onderhandelt en stelt contracten op met collega transportbedrijven 
in diverse landen.

• Je bent veelvuldig te vinden op de werkvloer om connectie te houden 
met de dagelijkse operatie.
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• Je hebt een afgeronde MBO opleiding in de richting van Logistiek of 
Export

• Je hebt aantoonbare ervaring in de logistieke branche.
• Je hebt grote affiniteit met paarden en de sport hieromtrent.
• Je bent sterk in onderhandelen en ervaring met tenderen.
• Je bent flexibel, klantgericht en goede plannings vaardigheden.
• Je bent een teamspeler met sterke analytische en communicatieve 

vaardigheden.
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. 

WORLD HORSE TRANSPORT

EEN DOORSNEE WERKDAG:

Een toffe baan met een hoop extra’s. Zoals:
• Parttime (20-24 uur)
• Een leuke en uitdagende functie met verantwoordelijkheid met een 

hoge mate van vrijheid binnen een informele, ambitieuze en no-nonsense 
organisatie.

• Een open cultuur, waarin ruimte is voor meedenken en ontwikkeling; heb 
je een goed idee? Dan mag je daar zelf mee aan de slag.

• werken in een jong, enthousiast & internationaal team.
• Een motiverend pakket aan arbeidsvoorwaarden: marktconform salaris en 25

vakantiedagen (o.b.v. 40 uur, fulltime). 
• plezier: gezellige collega’s, een goede werksfeer en een vrijdagmiddagborrel. 

Een baan waar je uiteindelijk er ook zelf wat van maakt.
• Salaris in overleg.
• Tot slot kan je meegroeien tot FTE in het bedrijf.

ONZE FUNCTIE EISEN:

WIJ BIEDEN JOU:
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Je start de dag en checkt meteen hoe er de vorige dag is gepresteerd en 
of alles  loopt zoals dat door jou gepland is. Je bespreekt de resultaten met ons 
team indien nodig. Eventuele vertragingen of problemen stuur je direct bij en 
gaat daarna over tot de orde van de dag:  
Het plannen van paarden op de diverse vrachtwagens, het verzorgen van een 
planning voor de chauffeurs,  contact met onze stal voor tijdstippen van 
vertrek van transit paarden.  Dit alles gaat in nauw overleg met het team van 
kantoor dat mede verantwoordelijk is voor de sales.
Last but not least, je handelt altijd vanuit de gedachte van de klant.

Lees verder op de volgende pagina...
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WORLD HORSE TRANSPORT

World Horse transport is een nationaal en internationaal transportbedrijf 
voor paarden en groeit hard. Met meer dan 15 medewerkers wordt er hard 
gewerkt om alle paarden, op professionele en zorgzame wijze, fit en uitgerust
bij onze klanten te brengen. 

Naast onze transport onderneming, maakt World Horse Stables BV ook 
onderdeel uit de World Horses BV's. World Horse Stables is een transport-,
export-, transit- en quarantainestal gevestigd in Midden-Nederland. 

Onze gehele organisatie bestaat uit professionele en 
gedreven medewerkers met kennis en passie voor paarden.

Is dit jouw baan? Solliciteer dan direct door middel van de button 
op de vacaturepagina van onze website.

BEDRIJFSOMSCHRIJVING:

3.

De missie van World Horse Transport BV is het duurzaam en met respect 
vervoeren van ieder paard met inachtneming van de individuele eisen van 
het paard en eigenaar.

ONZE MISSIE:


