
Whoppah, dé marktplaats voor tweedehands design & kunst zoekt een gedreven en 
intelligente Head of Courier Planning. 



Wij zijn een snelgroeiende startup met een missie: de grootste Europese marktplaats voor 
tweedehands kunst & design worden. Hier werken we met een gezellig, ambitieus en 
internationaal team van 47 heren en dames (en groeiende) dagelijks keihard aan. Are you 
ready to join our ride? 



Wat is Whoppah?

Bij Whoppah brengen wij het mooiste design aanbod van consumenten en professionele 
verkopers in Europa samen op één platform. Bij ons vind je moderne design meubels, 
vintage klassiekers en een diversiteit aan kunst. Wij controleren het aanbod, waarborgen 
veilig handelen en bieden gemak en met koerier service die verkopen ophaalt en brengt. 
Met een uniek aanbod van meer dan 1.000 professionele verkopers en duizenden 
particulieren is Whoppah al voor meer dan een miljoen gebruikers de schatkamer van het 
internet. 



Onze klanten kunnen ervoor kiezen onze geweldige koeriers in te schakelen om een aankoop 
af te laten leveren. Wij zoeken naar een analist die de orders zo efficiënt mogelijk kan 
combineren met de hulp van speciaal hiervoor geprogrammeerde software. 



Over Whoppah 

Whoppah is opgericht door serieondernemer Thomas Bunnik en zijn vrouw Evelien Bunnik-
Remmelts en wordt geleid door een zeer ervaren management team. Whoppah is live sinds 
2019 in Nederland en België en lanceert deze maand ook in Duitsland. Het bedrijf is 
gefinancierd door de oprichters en een groep zeer ervaren technologie ondernemers en 
investeerders uit binnen en buitenland. 



Wat ga jij doen?

Jij wordt verantwoordelijk voor onze logistieke discipline en brengt ons transport naar the 
next level. Met behulp van slimme tools stel jij wekelijks de planning op voor ons transport, 
ben je het aanspreekpunt voor onze koeriers op de weg en zul je complexe situaties direct 
met klanten afstemmen. Daarnaast werk je aan de continue optimalisering van het 
planningsproces; met onze internationale ambities zijn schaalbaarheid en efficiëntie 
essentieel. Een deel van je tijd zul je daarom samen met het management team bezig zijn 
met het nadenken over de uitbreiding van ons planning team, logistieke netwerk en de 
werking van processen in het buitenland. Je krijgt de mogelijkheden door te ontwikkelen 
naar een leidinggevende positie van het transport planning team.
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Dit is de perfecte instap rol voor een analytisch en gedreven persoon met interesse voor 
logistiek die graag ervaring wil opdoen in een gaaf bedrijf vol mogelijkheden. Met de groei 
van ons bedrijf ontwikkel jij mee! 



Wij zoeken iemand met…
 HBO / WO Bachelor of Maste
 Analytische mindse
 Interesse in procesoptimalisati
 Excellente communicatie skill
 Sterk in structuur en processe
 Handig met technologi
 Flexibele mindse
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taa
 Woonachtig in de buurt van Utrecht of Amsterdam zodat je eenvoudig vaker kunt 

samenwerken met onze gezellig collega’s 



Wil jij werken bij een snel groeiend gezellig bedrijf? Onderdeel uitmaken van een gedreven 
en internationaal team met een heldere ambitie met veel aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling? Solliciteer dan nu via jobs@whoppah.com
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