
 
 
 
 
Sakko Commercial is een snelgroeiend bedrijf en ter versterking van het team op zoek naar een: 
 

PLANNER/ TECHNISCHE DIENST MEDEWERK(ST)ER 
 
Organisatie 
Sakko Commercial BV is een van de grootste zelfstandige distributeurs van brandstoffen en smeermiddelen in Nederland en is 
samen met OBOT BV, het eigen brandstof opslagdepot, een onderdeel van Sakko Holding BV. Als gevolg van de energietransitie 
(o.a. elektrificatie en waterstof) verandert onze branche en daar spelen wij volop in.  
 
Sakko levert haar producten en diensten met haar eigen tankwagens en tankwagens van derden aan grootverbruikers binnen de 
transport-, industrie-, landbouw-, aannemerij- en garagesector en exploiteert daarnaast een netwerk van een bijna 40-tal 
bemande en onbemande tankstations. Dit doen we met een enthousiast, betrokken, flexibel en servicegericht team van ca. 60 
collega’s, waaronder 2 planners/ technische dienst medewerk(st)ers. 
 
Sakko Commercial is per direct op zoek naar een fulltime Planner/ Technische Dienst (TD) medewerk(st)er.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Als planner/ technische dienst medewerker heb je een hele veelzijdige en afwisselende functie en ben je een echte “spin in het 
web” binnen het customer operations team en de verdere organisatie. Om de week wissel je met je collega en heb je de rol van 
planner dan wel technische dienst medewerker.  

Als planner ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een efficiënte routeplanning en de aansturing van de eigen 
tankwagens en tankwagens van derden voor de levering van brandstoffen. Indien nodig overleg je met klanten om tot een 
verdere optimalisatie van het leveringsproces te komen en rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen directeur.  

Als technische dienst medewerker ben je binnen het team van de technisch dienst coördinator verantwoordelijk voor het 
smeermiddelen magazijn en de gepaard gaande planning van de leveringen richting klanten (gemiddeld 2 a 3 uur per dag). Je 
verzorgt kortom het gehele traject van tijdige bestelling en ontvangst van de smeermiddelen vanuit onze leveranciers 
(magazijnbeheer) tot het gereed zetten van de orders voor transport richting onze klanten. Je houd daarbij controle over de 
stand van zaken middels contacten met de chauffeurs, leveranciers en klanten. Je zorgt tevens voor het beheer (inspecties en 
aansturing in- en uitslag) van de mobiele brandstof opslagtanks (IBC’s). Qua afwisseling vind je het ook prima om af en toe 
batterijen van peilsystemen op de tanks van klanten of bij onze tankstations op locatie te vervangen.  

M.b.t. het brandstof opslagdepot draag je zorg voor het monitoren en implementeren van het onderhoudsplan. Je assisteert en 
begeleid monteurs van derden bij de uitvoering van meer omvangrijke reparaties aan de opslagtanks, het leidingwerk en de 
pompen. Verder vallen de reparaties in en om het kantoorpand onder jouw verantwoordelijkheid. Je registreert alle uitgevoerde 
werkzaamheden en houdt de (technische) documentatie hiervan up-to-date.  

Ideale kandidaat 
• MBO+/ HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur technisch, transport en logistiek of economisch) 
• Goede organisatorische vaardigheden en in staat om diverse werkzaamheden parallel uit te voeren 
• Leidinggevende capaciteiten i.v.m. aansturen chauffeurs 
• Stress bestendig en hands-on mentaliteit 
• Een probleemoplossende en kritisch denkende houding 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Goed communicatieve vaardigheden en een echte team-player 
• Werkt graag in een dynamische omgeving waarin geen dag hetzelfde is 
• Flexibel in werk en werktijden. Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 
Ons aanbod 

• Fulltime dienstverband 
• Goed salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (uitstekende pensioenregeling) 
• Werken in een professionele, snelgroeiende, commerciële en slagvaardige organisatie, waarin u geen nummer bent. 

Een organisatie met korte lijnen en een prettige werksfeer waar uw prestaties worden gewaardeerd en beloond. 

Interesse en herken je je in bovenstaande eigenschappen? Stuur dan voor 15 november jouw reactie met CV t.a.v. Stephan 
Mangnus via s.mangnus@sakkocommercial.nl. Voor aanvullende informatie bereikbaar op 0164-271020, Postbus 172, 4600 AD 
Bergen op Zoom of check onze website www.sakkocommercial.nl 
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