
Een veelzijdige vacature als planner 
Zonder jou, staat de organisatie stil. Als transportplanner bij BOL Van Staveren ben jij 

verantwoordelijk voor de planning van ons wagenpark. Uiteraard doe je dit samen met een 

gedreven team van collega’s. Je bent een echte teamspeler, waarbij jij kunt aansturen en 

overzicht kunt bewaren. Als planner ben je de schakel tussen verkoop en logistiek. Jij draagt zorg 

voor de transportplanning, maar ook voor de afhandeling hiervan. Een tevreden klant is bij ons 

het allerbelangrijkste en met deze doelstelling in het achterhoofd voer jij jouw werk uit. 

Wij bieden 
• Een uitdagende en afwisselende functie 

• Veel ruimte voor persoonlijke invulling, groei en het nemen van initiatief 

• De kans om een bijdrage te leveren aan de energietransitie 

• Een premievrij pensioen 

• Een goed salaris. 

Wat bied jij? 
• MBO+/HBO werk- en denkniveau 

• Bedrijfskundige en/of logistieke achtergrond 

• Goede commerciële en communicatieve vaardigheden 

• Een positieve denkwijze: jij denkt in oplossingen! 

Over ons 
BOL Van Staveren is een innovatieve groothandel op het gebied van brandstoffen, smeerolie, 

propaan en installaties. Met een team van 40 gedreven collega’s levert BOL Van Staveren een 

belangrijke bijdrage om de dagelijkse werkzaamheden van de klantenkring gesmeerd te laten 

verlopen. Onze klanten zijn o.a. agrariërs, transportbedrijven, aannemers, gemeenten, industrie 

en garages. Samenwerken vinden wij belangrijk. Met elkaar gaan we voor het beste resultaat! 

 

Door de energietransitie gaan er de aankomende jaren grote veranderingen plaatsvinden. 

Nieuwe manieren van transport en nieuwe manieren om voertuigen van energie te voorzien. Dit 

betekent dat ook de producten en diensten van BOL Van Staveren een verandering doormaken. 

En dat doen we graag met jou! 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Quérine Arens- van Osch. 

querine.vanosch@bolvanstaveren.nl of 06 47 25 07 26  

URL: https://bolvanstaveren.nl/werken-bij/vacature-transportplanner/  
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