
PLANNER / DISPATCH 
 

Affligem, Vlaams-Brabant 

 

Het familiebedrijf Rantour heeft meer dan 60 jaar ervaring in de autocarwereld. Met een 

dynamisch team brengt het bedrijf een eigen reisbrochure en een assortiment aan 

reisproducten op de markt. Onze vloot bestaat uit 11 luxe autocars. Om ons team te 

versterken zijn wij op zoek naar een planner. 

Ben jij van nature punctueel? Put je energie uit een planning die perfect klopt?  

Dan ben jij de planner die we zoeken! 

 
 

JOBOMSCHRIJVING 

✓ Je analyseert verschillende opdrachten en wijst deze toe aan de gepaste chauffeur 

en autocar. 

✓ Je zorgt ervoor dat de chauffeurs over alle nodige informatie beschikken om de 

opdrachten correct uit te voeren. 

✓ Je bent consequent en rechtlijnig indien nodig maar ook een luisterend oor voor 

onze chauffeur. 

✓ Je zorgt voor een doeltreffende inzet van de middelen (personeel, voertuigen...) 

✓ Je beheert opleidingsdagen en verlofregeling van de chauffeurs. 

✓ Je speelt in op verschillende situaties en stuurt onmiddellijk bij indien nodig om de 

dienstverlening te verzekeren. 

✓ Je controleert en verwerkt de uitgevoerde diensten. 

✓ Door de chauffeurs medegedeelde technische tekortkomingen maak je over aan 

de garagediensten. 

✓ Je verwerkt arbeidsprestaties van chauffeurs ter voorbereiding van de 

loonberekening. 

✓ Je staat in nauw contact met de opdrachtgevers. 

PROFIEL 

✓ Je hebt bij voorkeur een bachelorsdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring 

✓ Enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie is zeker een pluspunt 

✓ Je bent een creatieve probleemoplosser en een kei in organiseren 

✓ Flexibiliteit is een grote must 

✓ Daarnaast ben je communicatief, stressbestendig en vlot in omgang 

✓ Je spreekt Nederlands en je hebt een goede kennis van het Frans en Engels 

AANBOD 

✓ Voltijdse job in een familiaal bedrijf 

✓ Uitdagende en gevarieerde job met afwisselende contacten met collega’s 

✓ Fijne en collegiale sfeer in een gedreven team 

 

GEINTERESEERD? 

Stuur jouw CV en motivatie naar 
jill.rollier@rantour.be 

CONTACT 

Rantour 
Bellestraat 98 – 1790 Affligem 

 


