
 

Meer informatie over Kraanverhuur Boekestijn vind je op www.boekestijn.nl 

 

(Junior) planner kranen en transport (40 uur) 

 

 
Kraanverhuur Boekestijn streeft naar het bieden van dé beste totaaloplossingen op 
gebied van horizontaal en verticaal transport. Het is een hecht familiebedrijf waar 
een informele, professionele sfeer heerst. Dagelijks zetten ruim 70 medewerkers zich 
in om met enorme kranen en vrachtwagens de meest uiteenlopende hijs- en 
transportwerkzaamheden veilig en correct uit te voeren.  

 
Ter ondersteuning van de afdeling planning zoeken wij per direct een (junior) 
planner die niet bang is voor het ’zware werk’. Ben jij de spin in het web, die in alle 
hectiek van de dag de juiste beslissingen durft te nemen, dan is dit een 
uitdagende baan voor jou. 
 

Wat ga je doen?  
Als (junior) planner zorg jij samen met 2 andere planners voor de dagelijks 
binnenkomende opdrachten. Je onderhoudt contact met de opdrachtgevers, 
machinisten en chauffeurs, zowel telefonisch als per email. Na een inwerkperiode 
weet je de juiste vragen te stellen en te beantwoorden. De opdrachten verwerk je 
vervolgens in een efficiënte planning.  

 
Je assisteert bij de aansturing van onze machinisten en chauffeurs. Daar komt meer 
bij kijken dan uitsluitend het verzenden van een opdrachtbon. Ter voorbereiding 
behandel je een opdracht alsof je deze zelf uit zou moeten voeren. Hiervoor 
verzamel je de benodigde documenten, meldt je collega’s aan, behandel je 
ontheffingsaanvragen en schakel je waar nodig derden in.  

 
Je draagt opdrachten zorgvuldig over, zodat de medewerkers goed voorbereid 
op pad gaan. Als het werk is uitgevoerd, dan rond je de opdracht administratief af.  
 
Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een enthousiaste collega die goed kan communiceren, snel kan 
schakelen en een sociale en klantgerichte instelling heeft.  
 
Ervaring in de branche is een pré, maar geen vereiste. Interesse voor mobiele 
kranen, transport en de branches waarin wij werkzaam zijn is uiteraard wel van 
belang.  

 
Ons bedrijf is gevestigd in Maasland. Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio. 
 
Wat verwachten van jou? 

- Minimaal MBO+/HAVO werk/denkniveau  
- Goede beheersing Nederlandse taal  

- Goede beheersing Engelse en/of Duitse taal is een pré 
- Uitstekende computervaardigheden 
- Breed inlevingsvermogen 
- Stress bestendig 
 

Wat bieden wij jou?  

- Een gezellige werksfeer in een hecht familiebedrijf 
- Een goed salaris conform Cao Beroepsgoederenvervoer  
- Doorgroeimogeljikheden 
 
Ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan voor 22 november 2019 je 
sollicitatiebrief voorzien van CV naar werkenbij@boekestijn.nl, t.a.v. dhr. R. 

Boekestijn. Ook voor vragen kan je bij dhr. R. Boekestijn terecht - 010-5916744. 

Maassluiseweg 1 
3155 EJ Maasland 
010-5916744 


