
 

 

 
 
 
 
 

> MIREC 

Mirec is een toonaangevende elektronicarecycler. In Nederland bieden we bedrijven en organisaties een 
uitgebreid pakket recyclingdiensten voor elektrische en elektronische apparatuur aan, vanzelfsprekend 
conform de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Onze processen staan borg voor een optimale 
terugwinning van natuurlijke grondstoffen. 
 
Mirec B.V. maakt onderdeel uit van de HKS Groep die weer onder Remondis valt. Een wereldwijde 
toonaangevende dienstverlener op het gebied van recycling, service en water. De HKS Group heeft 13 
vestigingen waaronder 10 in Nederland, 2 in België en 1 in Groot-Brittannië. HKS telt zo’n 450 medewerkers 
en is een 100% dochteronderneming van TSR, in Europa marktleider op het gebied van metaalrecycling, 
met 170 vestigingen en ongeveer 3900 werknemers. 

 
Planner (m/v) 
> Locatie: Mirec N.V. te Sint-Niklaas 
 
 
 
 
 
Zoek je een dynamische werkplek waarin jij een belangrijke 
spil bent voor het gehele proces? Wil jij je verder ontwikkelen 
als Planner? Dan is de baan van Planner bij Mirec in Sint -
Niklaas echt iets voor jou! 
 

De functie 
Als Planner ben je het eerste aanspreekpunt voor logistieke vragen 
voor zowel klanten als chauffeurs. 
 
Vanuit de binnenkomende orders maak je de meest efficiënte 
planning op voor onze vaste chauffeur. Je luistert goed naar de 
klant en denkt mee om een zo passend mogelijke logistieke 
oplossing voor hem te vinden. 
 
Voor zowel inkomende als uitgaande vrachten behoudt je te allen 
tijde het overzicht en voorzie je de nodige documenten voor de 
chauffeurs.  
 
Je streeft continue naar optimalisaties binnen onze 
transportafdeling op organisatorisch vlak alsook aan de 
operationele zijde. Geen dag is hetzelfde! 

Wij bieden 
 Een prettige werksfeer. 
 Een ambitieus en collegiaal team. 
 Een uitstekend salaris. 
 Een uitdagende dynamische werkomgeving die volop in beweging is.  
 Opleidingstrajecten en doorgroeimogelijkheden. 
 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Jouw profiel 
 Word en Excel zijn programma’s waarmee je dagelijks werkt. 
 Ervaring in een logistieke omgeving of soortgelijke functie. 
 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en bij voorkeur ook 
Frans. 
 Secundair onderwijs afgerond. 
 Als persoon ben je zelfstandig, kwaliteitsbewust en communicatief 
vaardig. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van je 
werkzaamheden. 
 
 
 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature?  
Stuur je motivatiebrief en CV naar: personeelszaken@mirec.com 
 
 


