
 
 

 
 

 
SNEL is een modern logistiek dienstverlener. Naast warehousing zijn wij vooral 
ook een transportbedrijf, gespecialiseerd in het 24-uurs distributie van 
gepalletiseerde en buitenmaats goederen in de Benelux. In Woerden 
beschikken wij over een modern vrachtwagenpark van meer dan 480 
trekkende en getrokken eenheden. In ons magazijn staan vele tienduizenden 
pallets opgeslagen. In de avond en nacht vindt er een van de grootste cross 
dock operaties plaats van Nederland met vele duizenden pallets.  
 
Door uitbreiding van werkzaamheden met nieuwe opdrachtgevers 
zoeken wij voor ons team op korte termijn een ervaren : 

 
 

Distributie planner 
   
 
Wij bieden : 
 
• Een leuke afwisselde baan. 
• Een prettige werkomgeving in een jong 

team. 
• Uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 
• De mogelijkheid voor het volgen van 

aanvullende opleidingen. 
• Een actieve personeelsvereniging en een 

ondernemingsraad.  
• Een salaris conform de CAO voor het 

beroepsgoederenvervoer over de weg. 
• Stipte salarisbetalingen. 
• Personeelskorting op alle privé 

verzekeringen.  
 

Wij vragen : 
   
• Een goede beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en geschrift.  
• Organisatorisch sterk, stressbestendig, 

accuraat en ervaring in planprocessen. 
• MBO+ / HBO werk- en denkniveau 

(eventueel aangevuld met opleiding 
Planner wegtransport)  

• Bereidheid tot overwerken om het werk 
klaar te maken.  

• Werken in middag- en avonddienst. De 
avonddienst loopt uit tot in de nacht.  

• Voorkeur voor kandidaten met ervaring 
(RoadRunner, Shortrec, OTD of PTV-Ordis) 
of opleiding planner.  

 
Jouw functie : 
 
Het opzetten van een ritplanning tijdens planwerkzaamheden in de middag en ’s avonds / ’s 
nachts en aanpassingen efficiënte maken in de planning. Opstellen van rapportages en 
overdrachten naar collega’s. In overleg met collega’s slimme combinaties maken en 
oplossingen bedenken waardoor het knooppunt in Woerden ontlast wordt.  
 
Interesse in deze functie of heb je nog vragen bel dan Piet Verdoold 0348-490154 of stuur een 

E-mail: Piet.Verdoold@snel.nl en maak meteen een afspraak voor een kennismaking.  
 

SNEL Shared Logistics, Blekerijlaan 12, 3447 GR Woerden. 
Bezoek onze website voor verdere informatie : www.snel.nl 


