PLANNER KRAAN & VERREIKER / M-V / 40uur / ALPHEN AD RIJN
Zit regelen bij jou in het bloed? Ben je stressbestendig, sta jij stevig in je schoenen en bovenal
durf jij beslissingen te nemen? Heb jij interesse in de logistieke wereld? Dan ben jij de perfecte
kandidaat voor onze functie van planner op onze locatie Alphen ad Rijn.
Het bedrijf
Bultena Verhuur is de grootste verhuurder van bemande verreikers in Nederland. Tevens
verhuren wij rupskranen en telescoopkranen, deze tak van sport is groeiend binnen ons bedrijf.
Vanuit onze vier vestigingen sturen wij met een team van planners, die lokaal vanuit de
vestigingen werken, onze machinisten en chauffeurs (100x) aan.
Wat ga jij doen:
Als planner maak jij deel uit van het logistieke team en jij bent verantwoordelijk voor het opzetten
en praktisch uitvoeren van de planning. Maar jouw dag begint natuurlijk met een goede kop koffie
of thee, even bij kletsen met jouw naaste collega’s. Daarna is het tijd om aan de slag te gaan
want er valt weer een hoop te plannen en te regelen! Jij start met het inplannen van de
verschillende opdrachten die door zijn gegeven door verschillende klanten. Vervolgens zorg jij
voor afstemming tussen de klant, de draai locatie en de machinist. Kort gezegd jij regelt dat
machinist, machine en benodigde hulpstukken aanwezig zijn voor de klus. Afspraken en
planningen gemaakt? Deze verwerk jij gelijk in ons softwarepakket, wij werken geheel digitaal,
geen bonnen meer binnen ons bedrijf! Aan het eind van de dag kan jij met een voldaan gevoel
naar huis! Op naar de volgende dag met nieuwe uitdagingen.
Wanneer ben jij de perfecte kandidaat?








Jij hebt affiniteit met logistiek?
Jij hebt een afgeronde opleiding op MBO niveau en/of een HBO werk- en denkniveau
Jij bent creatief, klantgericht, stressbestendig maar bovenal een teamplayer!
Natuurlijk ben jij communicatief vaardig en handig met de computer
Jij bent flexibel, oplossingsgericht en jij kunt snel schakelen
Jij: De spin in het web, van alles op de hoogte en met iedereen in contact
Maar bovenal een positieve persoonlijkheid en raakt van ad-hoc werken niet in paniek.

Wat krijg jij er voor terug?
Een uitdagende functie waarin je continu uitgedaagd wordt om het beste uit jezelf te halen. Een
enthousiast en stabiel team waar hard gewerkt wordt maar ook tijd is voor een leuk gesprek.
Verder kun je rekenen op een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en
een legio aan mogelijkheden voor zelfontwikkeling.
Geïnteresseerd?
Spreekt dit jou aan en zie jij jezelf als planner bij ons aan de slag gaan? Aarzel niet en solliciteer
bij ons via de email. Heb jij nog vragen over de functie bel dan met Karen van Oorschot,
06-53722517 (karen@bultena.nl) of met Erik Jansen 06-23279629 (erik.jansen@bultena.nl).
www.bultena.nl

