
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vacature Planner (40 uur per week) 
 
Een ‘blik’ op Collin Recycling 
Recycling zit in onze genen. Reststoffen krijgen bij ons een nieuwe duurzame bestemming, 
iets wat we al doen sinds 1898. Als oudste recyclingbedrijf van Nederland en ‘rasecht’ 
Venloos familiebedrijf, dat nog steeds in familiebezit is, willen wij ervoor zorgen dat we ook 
in de komende 120 jaar in een duurzame wereld leven. Dat doen we voor de regio waar wij 
wonen, werken en leven. Samen met onze klanten, partners en 50 vakkundige 
medewerkers. Dit doen we door het bedenken van slimme innovaties, de juiste 
verbindingen te leggen en nauw samen te werken. Wij kennen onze regio en klanten. Zo 
bieden wij economische, milieu-hygiënische en maatschappelijk verantwoorde 
maatwerkoplossingen voor alle reststoffen. Op die manier creëren wij een duurzame wereld 
voor ons allemaal. 
 
Wij zoeken.. 
Collin Recycling is op zoek naar een Planner. Jij bent verantwoordelijk voor een efficiënte 
planning en inzet van onze wagens en chauffeurs, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de wensen van de klant. 

• Je verzorgt proactief de planning op voor onze eigen voertuigen voor de inzameling 
van reststoffen door middel van rol-, afzet- en perscontainers als ook de afvoer van 
reststoffen naar eindverwerkers 

• Je zorgt voor de juiste administratieve afhandeling van (transport) documenten 
zowel voor de ingaande als uitgaande stromen 

• Je werkt aan het continu optimaliseren van routes en het integreren hiervan in het 
Mobile Order Management systeem 

• Je onderhoudt direct contact met onze chauffeurs voor een efficiënte uitvoering en 
actualisatie van de planning 
 

De ideale kandidaat.. 
Heeft een proactieve houding en de drive om zaken op te pakken, is oplossingsgericht en 
een echte teamspeler. Je bent communicatief vaardig en accuraat in je werk. 
Verder heb jij: 

• Een afgeronde MBO+/HBO opleiding, richting transportplanner of transport & 
logistiek en minimaal 1 jaar werkervaring als planner 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en een goede kennis van de Engelse 
en Duitse taal in woord en geschrift 

• Affiniteit met automatisering en planning software 

• Kennis van de geldende wet- en regelgeving binnen transport en logistiek 

• Goede geografische kennis 

• Je bent fulltime) beschikbaar en woont in een straal van 30km om Venlo. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collin Recycling biedt jou.. 

Veel vrijheid en kansen in een functie waarin je verantwoordelijkheden en taken zelf kunt 

uitbouwen. Afhankelijk van opleiding en ervaring een marktconform salaris. Collin is een 

kleine en informele organisatie in de recyclebranche, een organisatie die wil groeien, en 

daarnaast erg lokaal betrokken is in de regio Venlo en omgeving. Er is veel ruimte om 

initiatief te nemen en er heerst een open cultuur en prettige sfeer. Binnen Collin wordt er 

open en direct gecommuniceerd, dit zie je dan ook direct terug in de onderlinge contacten 

met je collega’s.  

 

Herken jij jezelf in het hierboven geschetste profiel, solliciteer dan voor 30 september door 

je CV en motivatie te sturen naar HR@collin.nl. Mocht je vragen hebben over de inhoud van 

de functie of het verloop van de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen via 077-

354 00 41 (optie 6). 
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