
Voel je je in de binnenvaart als een vis in het water, weet 
je van doorpakken en wil je onderdeel uitmaken van én 
leiding geven aan een gedreven team dat zich inzet voor 
een duurzame binnenvaart? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een 

Commercieel Disponent Binnenvaart / 
barge planner (40 uur)

www.rijnaarde.com

Je maakt deel uit van en geeft leiding aan een 
gedreven team waarbij je als commercieel 
disponent binnenvaart / barge planner zorgt voor 
het binnenhalen van opdrachten. Vervolgens 
coördineer je de daaruit voortkomende 
binnenscheepvaarttransporten; je plant schepen in, 
onderhoudt contact met opdrachtgevers en je zorgt 
voor de administratieve afhandeling van boekingen/
schepen. In alles wat je doet is het einddoel een 
tevreden klant. Ook help je mee aan het optimaliseren 
en inrichten van nieuwe procedures en processen.

Werkzaamheden

Over Rijnaarde

Rijnaarde Global Trading & Logistics is een logistieke 
dienstverlener. Al 17 jaar zijn we gespecialiseerd in het 
organiseren van het vervoer van kolen, ertsen, hout, biomassa 
en bouwstoffen voor de weg-, water- en betonindustrie. 
Naast jarenlange expertise in de binnenvaartbranche, biedt 
Rijnaarde ook oplossingen voor zeevaart, opslag, overslag en 
voor- en natransport. Bovendien maken we ons hard voor een 
duurzame binnenvaart.

Rijnaarde maakt sinds 2017 deel uit van de K3 organisatie,  
een familiebedrijf met de ambitie om Nederland nog mooier 
te maken.



www.rijnaarde.com

Wil je meer weten over de functie, dan kun je 
contact opnemen met Roy Pel via 024 343 53 01 
of 06 12 64 87 35.

Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail voor 
4 oktober 2020. Je kunt je sollicitatie sturen naar
Truus Veens via t.veens@k3.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Wij verwachten dat je:
• MBO+/HBO werk- en denkniveau hebt:
• affiniteit hebt met de scheepvaart;
• relevante ervaring hebt in de logistiek;
• beschikt over leidinggevende capaciteiten;
• commercieel bent ingesteld;
• goed kunt plannen, prioriteiten kunt stellen en servicegericht  

en nauwkeurig kunt werken;
• zowel op operationeel als strategisch niveau kunt opereren;
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden in de 

Nederlandse en Duitse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
• ondernemend en initiatiefrijk bent en je mening durft te geven; 
• de bereidheid hebt om functiegerelateerde certificaten te halen.

Wij bieden
In deze functie bieden wij je:

• een dynamische functie binnen een ondernemend bedrijf;
• een fijne werkomgeving;
• een goede pensioenregeling;
• de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en trainingen 

gericht op de werkzaamheden.

Meer weten?

mailto:t.veens%40k3.nl?subject=Sollicitatie%20Commercieel%20Disponent%20Binnenvaart

