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Deze skillslijst is onderdeel van het TRANSFER-project, waarin we een skills-matchingsaanpak ontwikkelen 

om baantransities tussen de horeca en de logistiek mogelijk te maken. Onderdeel van het project is het in 

kaart brengen van de benodigde skills (d.w.z. kennis, vaardigheden en eigenschappen) van 3 functies in 

de horeca (medewerker fastservice, zelfstandig werkend kok en manager/ondernemer horeca) en 3 

functies in de logistiek (orderpicker, logistiek planner en logistiek supervisor). De skillslijsten voor deze 

functies zijn gebaseerd op ESCO en SBB-kwalificatiedossiers. Vervolgens zijn deze lijsten getoetst in de 

praktijk: in interviews hebben medewerkers in de betreffende functies en HR professionals aangegeven 

welke skills zij inderdaad nodig achtten voor het uitvoeren van de functie. Het resultaat daarvan staat op 

de volgende pagina: een lijst met specifieke skills die overeenkomt met de huidige invulling van de 

functie. De essentiële skills zijn nodig voor (bijna) alle medewerkers in deze functie, de optionele skills 

hangen af van bijvoorbeeld het bedrijf en de verdeling van verantwoordelijkheden.  

 

Dit onderzoek is onderdeel van het TRANSFER-project, medegefinancierd door TKI Dinalog 

(projectnummer 439.20.601). Zie ook www.sharehouselab.nl.    
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Logistiek planner 
Essentiële skills  

• beschikken over computervaardigheden  

• vervoersactiviteiten plannen  

• communiceren met expediteurs van leveringen  

• klantgericht zijn  

• oplossingen voor problemen creëren  

• proactief denken  

• meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren  

• geografische kennis  

• kennis over goederen (zoals chemische producten, etenswaren, machineproducten etc.) 

• kennis van principes van teamwerk 

• kennis van transportsoftware met betrekking tot een planningsysteem (bijvoorbeeld ERP) 

 

Optionele skills 

• verzendlocaties traceren 

• zendingen volgen  

• zorgen voor de naleving van douanevereisten  

• toezicht houden op vracht gerelateerde financiële documentatie  

• transporteurs afhandelen  

• beleidslijnen van de organisatie naleven  

• garanderen dat de regelgeving inzake distributieactiviteiten wordt nageleefd  

• nauwkeurigheid van de inventaris controleren  

• voorraadniveaus bewaken  

• statistische voorspellingen doen  

• vervoerkosten drukken  

• samenwerken met anderen 

• afmetingen inschatten 

• leiding geven aan personeel  

• werknemers opleiden  

• verschillende talen spreken   

• kennis van algemene vervoerscondities   

• kennis van wettelijke bepalingen op het gebied van veiligheid, arbo, duurzaamheid en milieu   

• kennis van methoden voor goederenvervoer  

• kennis van beheer van de leveringsketen  


