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Junior dispatcher die de Roemeense taal machtig is 

Ben je van Roemeense afkomst of spreek je de taal vlot? En heb je een diploma logistiek of de nodige relevante 

ervaring? Dan ben jij misschien de dispatcher die we zoeken. 

Waarom Roemeens? 

Gekatrans is specialist in nationaal en internationaal transport van bloemen en planten. Daarvoor werken we 

vaak samen met Roemeense chauffeurs. Tot nu behelpen we ons met vertaalprogramma’s. Maar voor een fijne 

werkrelatie met goede communicatie mist ons team een Roemeenstalige dispatcher. Iemand die de 

verbindende factor is tussen Gekatrans en onze Roemeense chauffeurs. Die hen opvolgt en hun aanspreekpunt 

is. 

Wat mag je verwachten? 

Als junior dispatcher start je aan de zijde van onze senior planner. Waarbij jij vooral als ondersteuning optreedt 

tussen Gekatrans en de Roemeense chauffeurs. 

Ondertussen leer je de klanten kennen, orders ingeven en hoe je transporten regelt tussen de veilingen en 

winkels in de regio België, Noord-Frankrijk, Duitsland en Nederland. Zo stomen we je klaar om je eigen 

planningen te maken. 

In een later stadium werk je als volleerd planner in tandem met jouw collega. Omdat je als dispatcher flexibele 

uren hebt, is een regeling met vroege en late shifts een optie. Zo verdeel je het werk én de uren met jouw 

collega. 

Wat heb jij voor ons in petto? 

• Het leven van een dispatcher is zoals het verkeer: uitdagend. Maar jij weet je daarin moeiteloos te 

manoeuvreren. 

• Geduld, inzicht en relativering. Deze drie woorden vatten je perfect samen. 

• Je bent goed drietalig Nederlands-Roemeens-Engels. Bovendien werk je graag samen met mensen. 

Klant, collega of chauffeur? Je behandelt hen allemaal even vriendelijk en professioneel. 

• Ervaring is misschien wel belangrijker dan een diploma logistiek. Maar ook als je van de schoolbanken 

komt, ben je welkom voor een gesprek. Zolang je maar gemotiveerd en leergierig bent. 

• Heb je al gewerkt met programma’s zoals Transics en TAS-TMS ? Dan heb je een streepje voor. 
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Herken jij jezelf in deze vacature? Of ken je een junior dispatcher die een goed mondje Roemeens praat? Laat 

het ons zeker weten. Wij kijken er al naar uit om je te leren kennen.  

Over Gekatrans 

Gekatrans is opgericht in 1998 en is gevestigd in Oostakker. Onze hoofdactiviteit bestaat uit nationaal en 

internationaal transport van bloemen en planten. Daarbij verzorgen we groepage- en volle vrachten tussen 

België, Noord-Frankrijk, Duitsland en Nederland.  

Als familiebedrijf hechten we veel belang aan een goede opleiding en opvolging van onze medewerkers. Zowel 

bij bedienden als chauffeurs. Op die manier profileren we ons al jaren als duurzame partner in de logistieke 

bloemen- en plantensector. Met als resultaat een kwaliteitsvolle en flexibele service met open communicatie 

naar klant en leverancier. 

 

  

  


