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Marine Planner 

WAT GA JE DOEN? 

Heb jij zin in een uitgebreid takenpakket waar efficiëntie en maximalisatie centraal staan? Dan ben jij onze ideale 
Marine Planner. 
 
Als Marine Planner ben je verantwoordelijk voor de optimalisatie van de havenproductiviteit, de plaats aan boord, 
de netwerkcapaciteit, de scheep-/haven- en linkeroperaties. Daarbij hou je altijd rekening met de (internationale) 
veiligheids- en IMO voorschriften, de integriteit van het vaarschema en de bunkerconsumptie & tegelijkertijd herleid 
je de kosten tot een minimum – you can do it all!  
 
Maar wat betekent dit nu concreet? Concreet sta je in voor het inplannen van en het optimaliseren van de belading, 
rekening houdend met de beperkingen van de schepen en havens. Daarnaast beheer je de prestaties van het schip, 
de specifieke vrachtvereisten van breakbulk en speciale cargo & de COD/Restow-aanvragen. Ook in cijfers vind jij 
probleemloos je weg: je beheert en coördineert de boekingcijfers, voert constant een kostenanalyse uit, volgt de 
kostentoewijzing en rapportage van data op, volg je de eindrapportering naar de VSA-afdeling op, etc. Doorheen al 
die taken hou je alle betrokken partijen op de hoogte – communication is key! Zo ontwikkel en onderhoud je sterke 
werkrelaties met de Kapiteins, Chief Officers, Port Planning Dept., Liners, Port Captains en Agenten & escaleer je 
tijdig problemen. 

WIE BEN JE? 

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Marine planner of hebt een nautische opleiding en bent gefascineerd 
door de logistieke sector!  

• Je hebt idealiter een geavanceerde kennis van scheepsbehandeling en stabiliteitsberekeningen.  
• Je functioneert perfect in een omgeving waarin geen enkele dag hetzelfde is: je blijft kalm en bent 

veerkrachtig - you get the job done. 
• Je bent analytisch, nauwkeurig en cijfermatig  
• Je bent IT-minded en hebt kennis van TSB planning pakket, Microsoft Office-toepassingen en Power BI. 

•  Je bent communicatief waardoor je zonder problemen in staat bent om solide klantenrelaties op te 

bouwen.  

• Je bent proactief en denkt in oplossingen.  

• Je krijgt extra drive van scherpe deadlines. 

• Je bent een pro in prioriteiten stellen en kan anticiperen op elke situatie. 

• Je bent bereid om in flexibele uren te werken.  

• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels! 

• Je bent een echte teamplayer. 
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WAT BIEDEN WE JOU? 

De mogelijkheid om deel uit te maken van onze MSC Family waar een familiale sfeer gecombineerd wordt met een 
professionele aanpak en een no-nonsense mentaliteit! Je team van ervaren collega’s dompelt je direct onder in onze 
cultuur en maakt je wegwijs in je functie. Work-life balance? Die zit helemaal goed dankzij onze flexibele uren. Hou 
wel af en toe nog een (voor)avondje vrij voor onze afterwork activiteiten of een drankje met de collega’s. Ten slotte 
kan je rekenen op een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, 
ecocheques, bijkomende vakantiedagen, …) en de mogelijkheid om jezelf aan de hand van opleidingen continu te 
blijven ontwikkelen.   
 
 
KLINKT GOED? 
 
Stuur asap je CV en een korte motivatie naar BEL-careers@msc.com ! 
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