
Vacature: Transport Controller

BerryWorld, The Netherlands is een toonaangevende specialist in de wereld van zacht fruit, gevestigd in 
Made. Wij zijn actief binnen retail, wholesale en foodservice in diverse Europese landen. BerryWorld levert haar 
klanten het hele jaar topkwaliteit vers zacht fruit. Om dit te realiseren hebben we wereldwijd teeltprogramma’s 
opgezet en investeren we veel in rasontwikkeling om zo – nu en in de toekomst – de lekkerste aardbeien, 
frambozen, blauwe bessen en bramen aan te kunnen bieden!

Voor onze logistieke afdeling zijn wij per direct op zoek naar een Transport Controller.  
Denk jij degene te zijn die onze logistieke planning in goede banen kan leiden? Lees dan snel verder!

Wat bieden we jou?
• Fulltime functie in een gezellige en sterk groeiende  

 (internationale) organisatie;

• Marktconform salaris;

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Grote mate van zelfstandigheid;

• 8% vakantiegeld;

Zie jij jezelf als Transport Controller bij BerryWorld? Stuur dan jouw cv en motivatie 
naar onze HR Manager, Maarten Asselbergs, via maarten.asselbergs@berryworld.com. 
Ga voor meer informatie naar berryworld.com.

Hoe ziet jouw functie eruit?
• Het inplannen en coördineren van transporten;

• Het volgen van transportplanningen gedurende het  

 gehele proces;

• Het tijdig signaleren van logistieke knelpunten en hier  

 een passende opvolging aan geven;

• Het invoeren en wijzigen van mutaties in het systeem;

• Het voorbereiden van de juiste transportdocumentatie;

• Het informeren en op de hoogte houden van alle  

 betrokken partijen met het oog op lopende  

 transporten en aankomsttijden;

•	 Het	identificeren	van	mogelijke	verbeteringen	 

 op planningsgebied;

• Het voeren van prijsonderhandelingen met   

 transporteurs.

Wat zoeken we in jou?
Als Transport Controller heb je de touwtjes strak in handen, ben je gedreven, oplossingsgericht, stressbestendig, proactief 

en	communicatief	sterk.	Bovendien	ben	je	een	echte	teamplayer,	die	zich	flexibel	opstelt,	zijn/haar	verantwoordelijkheid	

neemt en initiatief toont. Daarnaast beschik je over de onderstaande punten:

•	 MBO/HBO	werk-	en	denkniveau,	bij	voorkeur	een	 

 logistieke opleiding;

•	 Ervaring	in	en	affiniteit	met	de	logistieke	sector	is		

 wenselijk;

•	 Relevante	werkervaring	binnen	AGF-,	planten	&		 	

	 bloemen-	of	overige	versbranche(s)	is	een	pré;

•	 Geen	9-5	mentaliteit;

• Woonachtig in de regio;

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  

	 Duits,	Frans	en/of	Spaans	is	een	pré.

•	 Goede	kennis	van	Excel.	Kennis	van	Navision	is	mooi		

 meegenomen!

• Een goede pensioenregeling; 

• Werken in een gloednieuw, hypermodern   

 kantoorpand met eigen kantinefaciliteiten;

• De allerleukste, gepassioneerde collega’s;

• Elke vrijdag korting op ons zacht fruit;

• Gezellige bedrijfsfeesten!


