
Onderdeel uitmaken van een gedreven team, je kennis 
op het gebied van geografie inzetten en werken op de 
mooiste plekken van ons land. Als dit je aanspreekt 
dan is een baan bij Delgromij, onderdeel van de K3 
organisatie, iets voor jou.

Wij zijn op zoek naar een Planner (40 uur)

www.delgromij.nl

Je bent een ervaren planner die alle transportplanningen 
van de depotopbouw kan verzorgen. Het gaat zowel om 
de scheeps- als astransportplanningen, die onderling 
samenhangen. Het opbouwen van kleidepots gaat volgens 
een nauwgezet regime, wat betekent dat je accuraat én 
flexibel bent. 

Je taken en verantwoordelijkheden:
• Je bent verantwoordelijk voor de planning van het scheeps- 

en astransport van klei en andere grondstoffen voor 
het opbouwen van productiedepots voor baksteen- en 
dakpanfabricage;

•  Je onderhoudt daarbij contact met zowel de transporteurs 
als de interne projectleiders en uitvoerders over de 
transportplanning in relatie tot de planning van de 
depotopbouw;

•  Je bewaakt dat de opbouw van kleidepots voor wat betreft 
het benodigde transport comform planning kan worden 
uitgevoerd.

Wij verwachten dat je:
•  een MBO/HBO opleiding of vergelijkbare ervaring 

hebt op het gebied van logistiek;
•  accuraat en flexibel bent om goed in te spelen op 

veranderingen in de planning van de depotopbouw;
•  in staat bent om de planning ook commercieel te 

optimaliseren. Dat betekent dat je niet alleen voor de 
laagste prijs gaat, maar ook continu de voordeligste 
wijze van transport zoekt;

•  gevoel hebt voor de operationele bedrijfsprocessen 
(opbouw van kleidepots en alles wat daarbij komt 
kijken) bij Delgromij;

•  snel kunt schakelen als de omstandigheden 
veranderen;

•  stressbestendig bent;
•  een teamplayer bent met goede communicatieve 

vaardigheden (zowel Nederlands als Duits).

Werkzaamheden



www.delgromij.nl

Wil je meer weten over de functie en de 
organisatie? Neem dan contact op met Joost Lok 
(directie Delgromij) via 024 348 88 65.

Solliciteren? 

Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail voor 
30 december 2018. Je kunt je sollicitatie sturen 
naar Truus Veens via t.veens@k3.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Meer weten?

In deze uitdagende functie bieden wij:
• een dynamische functie binnen een ondernemend bedrijf;
• een salaris afhankelijk van opleiding en relevante 

werkervaring;
•  een 13e maand;
•  een goede pensioenregeling;
•  mogelijkheid tot het volgen van opleiding;
•  iedere dag plezier en uitdaging.

Over K3
Delgromij is onderdeel van de K3 organisatie. Het 
familiebedrijf K3 kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 
hebben wij kennis van en ervaring in het verantwoord 
winnen van grondstoffen. Inmiddels is K3 uitgegroeid tot 
een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, 
waarin duurzame gebiedsontwikkeling centraal staat. 
Onze filosofie draait om het vinden van creatieve en 
innovatieve oplossingen van maatschappelijke waarde. 
De basis van ons werk komt voort uit maatschappelijk 
gewenste ontwikkelingen: rivierverruiming om het 
overstromingsgevaar te verkleinen en de aanleg van 
nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Het hoofdkantoor 
van K3 is gevestigd in Andelst. Wij zijn vooral actief in 
Nederland, maar ook in België en Duitsland.

Over Delgromij

De baksteen- en dakpanproducenten stellen 
hoge eisen aan hun grondstoffen. Delgromij is 
gespecialiseerd in het opsporen, ontwikkelen en 
exploiteren van hoogwaardige kleiwinlocaties. 
Met een team van gespecialiseerde uitvoerders 
voor de begeleiding van de leveringen is Delgromij 
dé grondstoffenleverancier van de keramische 
industrie in Nederland. In de afgelopen 45 jaar 
zijn wij uitgegroeid tot marktleider op gebied van 
grondstoffen voor grofkeramische toepassing. 
Daarnaast hebben wij veel kennis van en ervaring 
met het toepassen van klei voor dijkverzwaringen.




