Ben jij dé punctuele planner die van aanpakken weet? Vind jij complexe logistieke planningen fantastisch en ben je daarnaast
opzoek naar een leuke baan op een energieke afdeling? Dan zoeken wij jou!
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij voor ons hoofdkantoor in Opmeer een:

Medewerker Planning
Functieomschrijving:
Op de afdeling worden de planningen en afspraken gemaakt voor het inmeten van de keukenruimte, de bezorging van keukens en
keukenapparatuur. Daarnaast worden de montage en service afspraken voor keukens en inbouwapparatuur gepland. Je hebt veel
(telefonisch) contact met collega’s, monteurs, chauffeurs en klanten.
In deze functie sta je iedere dag voor uitdagingen en heb jij er plezier in alles in goede banen te leiden. Het is dus belangrijk dat je
snel kan schakelen, alles in de juiste planning verwerkt en er met je collega’s een leuke en productieve dag van maakt. Uiteraard is
de administratieve afhandeling zeer belangrijk.
Je wordt onderdeel van een middelgroot team met 8 enthousiaste collega’s in Opmeer. De afdeling Planning is gevestigd in ons
nieuwe pand met magazijn nabij het hoofdkantoor in Opmeer. Op het hoofdkantoor hebben wij verschillende voorzieningen zoals
een kantine met dakterras en diverse manieren van ontspanning; tafelvoetbal, tv, darts. Daarnaast is er een gym met douches en
omkleedgelegenheid welke gratis gebruikt kan worden.
Dit ben jij:
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau

•

Klantvriendelijk, oplossingsgericht, nauwkeurig en geconcentreerd

•

Oog voor detail, flexibel, stress bestendig

•

Ervaring op het gebied van planning

•

Zelfstandig, maar met een collegiale instelling

•

Fulltime beschikbaar

Wij bieden:
•

Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn;

•

Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden;

•

Marktconform salaris en 25 vakantiedagen (op fulltime basis) en pensioenopbouw

•

Reiskostenvergoeding (vanaf 10 kilometer enkele reis, met een maximum van 35 kilometer enkele reis per dag);

•

Een interne fitnessruimte, waar je onbeperkt gebruik van kunt maken!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info?
Kijk op www.keukenmagazijn.nl of bel met 0226-720900.
Of stuur direct je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

