Voor onze afdeling Resource op Schiphol zijn wij op zoek naar een
Personeelsplanner/Roostermaker
(Fulltime)
De Personeelsplanner/Roostermaker is verantwoordelijk voor het optimaal, zorgvuldig en efficiënt inplannen
van personeel en materiaal, teneinde een rooster te genereren waarmee de klant optimaal bediend kan
worden.
Wat ga je doen?
 Je maakt een rooster aan de hand van benodigde ken- en stuurgetallen, aangeleverd door de
Manager Transport.
 Je regelt een tijdige inroostering van materiaal en personeel, rekening houdend met de
beschikbaarheid van materiaal en personeel.
 Je signaleert veranderingen in het personeelsrooster en draagt zorg voor het opmaken van de
mutaties die hieruit voortvloeien.
 Je controleert, beoordeelt en verwerkt verlofaanvragen, conform de regels omtrent verlof. En je
informeert de medewerkers tijdig over de status van de verlofaanvraag.
 Je communiceert het rooster naar de betreffende medewerker opdat deze zijn werkbare dagen kan
inplannen en beschikbaar is om de ritten uit te voeren.
 Je geeft eventuele wijzigingen in het rooster door aan de planning, opdat de chauffeurs op de juiste
tijd kunnen starten met de rit.
 Je informeert de klant tijdig over welke chauffeur op welk tijdstip kan worden verwacht
 Je plant jaarlijks onderhoud en wettelijk verplichte keuringen van materiaal. Je registreert het niet
beschikbaar zijn van materiaal in het systeem, zodat de afdeling Planning daarvan op de hoogte is.
Wat vragen we van je?
 Opleiding op MBO+/Hbo-niveau.
 Affiniteit met de transportsector
 Flexibele werkhouding, een gezonde dosis humor
 Communicatief vaardig.
 Een pro actieve instelling
 Overzichtelijke, gestructureerde en georganiseerde werkwijze.
 Je bent op de hoogte van wetgeving, rijtijdenwet en CAO beroepsgoederenvervoer.
 Je hebt ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen, affiniteit met boordcomputers en
transport management systemen. Bij Bos wordt gewerkt met Transpas en AFAS Profit.
 Goede kennis van Word en Excel
 Goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur ook Engelse taal.
Wat hebben we jou te bieden?
We bieden je een leuke baan in een leuk team met veel zelfstandigheid waarin je jouw professionaliteit kunt
aanwenden om de organisatie te adviseren. Er is ruimte voor eigen initiatief en goede ideeën.
Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn marktconform en volgens CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg.
Ben je enthousiast?
En herken je je in bovenstaand profiel? Stuur dan je korte motivatie en CV t.a.v. de heer Geert Nieland naar
sollicitatie@boslogistics.eu. Voor meer informatie over onze organisatie ga je naar www.boslogistics.eu
Bos Logistics bestaat ruim 50 jaar en is gevestigd op Schiphol Zuid-Oost, met nevenvestigingen in
Rotterdam en België. Kernactiviteiten zijn het transport en de afhandeling van lucht- en zeevracht en
containervervoer. De brede dienstverlening is gericht op import en export en betreft globaal: FTL (Full Truck
Loads), LTL (Less Truck Loads), dedicated vervoer, warehousing, on airport services,
zeeschepenbevoorrading en douaneformaliteiten. Het leveren van kwaliteit is één van de pijlers van de
onderneming.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

