
Houtman Logistiek breidt wéér uit! 
 
Houtman Logistiek is een sterk groeiend transportbedrijf met de focus op het sierteelttransport in de regio 
Greenport Boskoop. Wij werken vanuit de visie om het transport efficiënter, goedkoper, beter en 
betrouwbaarder te maken. Samen met jou als planner willen we hier verder aan bouwen en deze belangrijke 
waarden ook uitstralen. Sinds januari 2022 zijn we onderdeel geworden van de Houtman Bedrijvengroep! 
 
We willen transport zo eenvoudig mogelijk maken. Dat is lastig in zo’n snel bewegende markt, maar met ons 
maatwerksysteem hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten. Dit betekent voor jou als 
planner dat je zo min mogelijk administratieve rompslomp hoeft te verwerken. Ons systeem zorgt voor  
een goed georganiseerde en gedigitaliseerde planning en administratie, zodat jij als planner je gewoon kunt 
focussen op je kerntaken in plaats van op de administratie.  
 
Ons bedrijf groeit enorm hard, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe topper om ons team te versterken! 

 
Wie ben je? 
Jij bent iemand die snel kan schakelen en niet snel in de stress schiet. Je bent communicatief vaardig, je werkt 
proactief en bent daadkrachtig. 
 
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het transport met onze eigen chauffeurs 
en onze vervoerspartners. Je staat direct in contact met onze klanten, collega’s en partners, waarbij kwaliteit en 
de tevredenheid van onze klanten altijd voorop staat. 
 
Wat ga je doen? 

• Het inplannen van efficiënte ritten in ons moderne IT systeem voor de chauffeurs; 

• Het aansturen van chauffeurs en het up-to-date houden van hun ritten; 

• Communiceren met diverse klanten, partners en collega’s; 

• Het opstellen en bijhouden van de transportadministratie; 

• Bijspringen op de vrachtwagen als de situatie daarom vraagt. 
 
Wat zijn je kwaliteiten? 

• Een afgeronde mbo4 opleiding, bij voorkeur met een logistieke achtergrond; 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift; 

• Je bent communicatief sterk en een goede teamspeler; 

• De bereidheid om bij hoge uitzondering een avonddienst te werken; 

• Topografische kennis van de wegen in Boskoop en omstreken is een pré; 

• In het bezit zijn van een C/CE-rijbewijs is een pré; 

• Ervaring op het gebied van logistiek en transport is een pré. 
 
Ons aanbod 

• Een jaarcontract; 

• Een vrijdagmiddagborrel; 

• Zelfstandige, afwisselende en uitdagende functie; 

• Ruimte voor het inbrengen van je eigen initiatieven en ideeën; 

• Werken in een hecht en gedreven team; 

• Onderdeel worden van een bloeiend en snelgroeiend familiebedrijf; 

• Mogelijkheid om via Houtman Logistiek je CE rijbewijs te halen; 

• Een goed salaris, afhankelijk van kennis, leeftijd en ervaring; 

• 24 vakantiedagen per jaar; 

• 8% vakantiegeld. 
 
Meer informatie en solliciteren  
Ben je benieuwd naar de volledige functieomschrijving? Neem dan contact op met Jeffrey Houtman via 0172 
46 20 21. Wil je solliciteren? Stuur dan je CV en motivatiebrief per e-mail naar jeffrey@hbgroep.nl. 


