International Planner
LNG Transport

Prima LNG
Prima LNG is een ambitieus en snel groeiend bedrijf dat op zoek
is naar een senior planner met ervaring in internationale (ADR)
transporten en die verantwoordelijk zal zijn voor het ontwikkelen
en het in kaart brengen van de logistieke processen; het opzetten,
monitoren en analyseren van de maandelijkse logistieke KPI’s
en het uitwerken van logistieke verbetertrajecten waarbij dit
uiteindelijk moet leiden tot lagere logistieke kosten en tegelijkertijd
tot het verbeteren van het serviceniveau en de daaraan verbonden
betrouwbaarheid.
Prima LNG is een dochteronderneming van SHV Energy, wereldwijd één van de grootste
spelers in de distributie van LPG. Het werd begin 2013 opgericht en is in Berchem
(Antwerpen) gevestigd. Prima LNG staat centraal vanuit België in voor de bevoorrading en
distributie van LNG (Liquified Natural gas of vloeibaar aardgas) over heel Europa en verzorgt
het inkoopbeleid van het LNG gas en de cryogene installaties. Prima LNG heeft een vloot
van eigen LNG opleggers en maakt ook gebruik van opleggers van derden. Het transport
zelf (trucks en chauffeurs) wordt uitbesteed. De focus ligt op het beleveren van LNG aan
industriële klanten (de zgn. ‘satellite plants’) die geen toegang hebben tot het aardgas netwerk
en aan LNG tankstations. Deze klanten worden rechtstreeks vanuit een aantal LNG terminals
in Europa geleverd met LNG opleggers en/of LNG containers. De ritduur kan variëren tussen
1 dag en 5 dagen (100-3000 km). Via speciaal uitgeruste LNG tankwagens wordt het gas over
de weg naar de bedrijfssites vervoerd. Gedurende dit hele proces blijft het gas gekoeld in
vloeibare fase. LNG is bij normale druk vloeibaar bij cryogene temperaturen van ca. –162°C.
Het wereldwijde gebruik van LNG groeit zeer snel. Daarnaast is LNG ook de meest groene
fossiele brandstof. Strengere emissienormen in het wegvervoer en in de scheepvaart creëren
een markt voor schonere brandstoffen zoals LNG.

Planning leveringen
•
•

•

•

•

Dagelijkse contacten met externe binnenen buitenlandse vervoerders/LNG
terminals
Dagelijkse plannen van LNG leveringen
(ADR transport) op basis van ontvangen
orders en telemetrie- standen in
samenwerking met de verschillende
business units van SHV in Europa
(Benelux, Frankrijk, UK, Ierland,
Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Italië,
Polen, Spanje en Scandinavië)
Toekennen van de verschillende
vervoersopdrachten aan de chauffeurs
in functie van de prioriteiten en de
beschikbare en geschikte middelen. Je
volgt de verschillende opdrachten op zowel
tijdens als na de uitvoering.
Bijstellen van de transportplanning in
voorkomende gevallen (bewaken van
tankstanden en de levertijden die met de
klanten zijn afgesproken en signaleren van
knelpunten)
Medium term planning (forecasting)

•
•

•
•
•
•
•

Eindklant en business units informeren
over leveringen/geplande leveringen/
vertragingen
Mede verantwoordelijk voor het continu
verbeteren van de transportprocessen
zodat interne en externe transportkosten
gereduceerd worden en productiviteit,
leverbetrouwbaarheid en
klanttevredenheid verhoogd worden
waarbij veiligheid voorop staat.
Optimalisatie werkverdeling opleggers
rekening houdend met de specifieke
productkenmerken van LNG.
Registreren en rapporteren van afwijkende
werkzaamheden van chauffeurs/
voertuigen
Afroepen van transportcapaciteit bij
vervoerders
Opzetten van een wekelijkse planning
meeting
Ondersteunen van collega planner in de
plannings activiteiten

Administratie
•

•

Zorgt dagelijks voor kwalitatief goede
afronding van de administratieve
werkzaamheden van de geplande resp.
uitgevoerde ritten (incl. boeken laadslots)
Nauwkeurige opvolging wat betreft
de administratie (noodzakelijke
transportdocumenten, ritbladen,
leverbonnen, laaddocumenten, …)

•

•

Controleren van de uitgevoerde
transportroutes (kms), dagstaten (uren),
facturen van externe vervoerders en
geladen-en vervoerde hoeveelheden
Respecteren van de maandelijkse deadlines
(afsluiten maandfacturatie)

Opvolging KPI’s
•
•

Opvolging maandelijkse transportkosten
Verantwoordelijk voor het verzamelen
van de logistieke gegevens

•
•

Opzetten, rapporteren en maandelijks
analyseren van logistieke KPI’s
Uitstippelen en voorstellen van
verbetertrajecten

Asset Management
•

Opleggers: respecteren van onderhouds-en keuringstermijnen van het wagenpark

Plaats van de functie in de organisatie
Rapporteert aan de Finance & Operations Director
Het team bestaat naast de Finance & Operations Director uit planners en administratieve
medewerkers.

Verantwoordelijkheden
•
•

Een efficiënte en complete dienstverlening aan •
de klant verzekeren
Het rapporteren aan de Finance & Operations
Director; het ondersteunen van zijn visie en
beleid
•

Het controleren van de kwaliteit van het
klantencontact, van het beheer en de
opvolging van het klantenbestand en van de
serviceverlening naar de klant
Het tijdig en veilig beleveren van LNG
van klanten in Europa en het plannen van
rendabele ritten

Functie-Eisen & Kennis
Minimum opleidingsniveau:

Bachelor in Logistiek management, Expeditie, Transport & logistiek of andere gerelateerde
opleiding of gelijkwaardig door ervaring in een gelijkaardige functie gedurende een periode van
minimum 5 jaar.

Specifieke kennis:
•
•
•
•
•
•

Drietaligheid (Nederlands, Frans en Engels) is een must
Kennis Italiaans, Spaans en/of Pools is een pluspunt
Goede Kennis van de Microsoft Office toepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, e.d.)
Kennis van Navision is een pluspunt
Kennis van logistieke planningssoftware is een pluspunt
Kennis van de wettelijke bepalingen in de transportsector en het vervoer van gevaarlijke
stoffen is een pluspunt

Functie-Eisen & Ervaring
Minimum 3-5 jaar ervaring in een logistieke omgeving, bij voorkeur in een aanverwante sector.

Functie-Eisen & Vaardigheden
•
•
•
•
•
•

Sterke communicatieve vaardigheden
Technische vaardigheden
Verantwoordelijk
Organisatorisch en planningsvermogen
Probleemoplossend vermogen
Goed oriëntatie vermogen (geografische
kennis, begrip van verkeersstromen)

Ons Aanbod
•
•
•

Een uitdagende functie in een
innoverende onderneming met een
internationaal karakter
Doorgroeimogelijkheden
Een salaris dat in overeenstemming is
met de zwaarte van de functie en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden

•
•
•
•

Klantvriendelijk
Stressbestendig
Zelfstandig
Flexibel

