
VACATUREPLANNER  
KRANEN EN TRANSPORT

(full time)

Kraanverhuur Boekestijn is een familiebedrijf opgericht in 
1947  gespecialiseerd in de uitvoering van hijswerkzaamheden, 
(exceptionele) transporten en verhuur van materieel.

Een hecht en enthousiast team van ruim 70 vakkundige en 
flexibele medewerkers zet zich dagelijks in om uiteenlopende 
opdrachten in diverse branches veilig en naar volle tevredenheid 
van onze opdrachtgevers uit te voeren.

WIE ZOEKEN WIJ?
Wegens groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven 
planner. Ben je flexibel en stressbestendig? Heb je technisch 
inzicht? En hou je van een dagelijkse uitdaging in je werk? Dan zijn 
we op zoek naar jou!

WAT GA JE DOEN?
Samen met twee collega-planners houd je je bezig met het 
aannemen en verwerken van hijs- en transportopdrachten. De 
opdrachten bereid je zorgvuldig voor en verwerk je vervolgens 
in een efficiënte planning voor wat betreft de inzet van collega’s, 
kranen, vrachtwagens en het hulpmaterieel. 

Hiervoor verzamel je de benodigde documenten, voer je de 
coördinatie tussen partijen en schakel je waar nodig derden in. Jij 
durft in alle hectiek van de dag de juiste beslissingen te nemen en 
laat je niet van de wijs brengen door ad-hoc wijzigingen.

Natuurlijk hoort daar ook de administratieve afhandeling 
van de opdrachten en het uitzetten van de vergunnings-/ 
ontheffingsaanvragen bij. Hierbij word je ondersteund door ons 
team van specialisten. 

Het aansturen en instrueren van medewerkers behoort tot jouw 
taken. Daarnaast behoort het verlenen van telefonisch advies en 
verkoop tot je dagelijkse werkzaamheden. 
Kortom, je bent de spil van onze organisatie.

WAT VERWACHTEN VAN JOU?
 » Je bent positief en klantvriendelijk 

 » Je hebt een flexibele instelling 

 » Je bent vindingrijk en toont initiatief 

 » Je beschikt over HBO werk/denkniveau 

 » Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring 
in de branche en/of logistiek

 » Je hebt leidinggevende skills en kunt goed 
samenwerken

 » Goede beheersing van de Nederlandse 
taal. Beheersing Engels / Duits is een pré

 » Goede computervaardigheden

 » Je bent in bezit van Rijbewijs B 

 » Bij voorkeur ben je woonachtig in de 
regio waarin ons bedrijf gevestigd is.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
 » Uitzicht op een uitdagende, afwisselende 

vaste baan met veel verantwoordelijkheid

 » Uitgebreide opleidings- /
ontwikkelingsmogelijkheden

 » Een informele werksfeer bij een gezond 
en hecht familiebedrijf met fijne collega’s 

 » Een goed marktconform salaris en 
gunstige pensioenregeling 

WWW.BOEKESTIJN.NL

BEN JIJ HET DIE WE ZOEKEN?
Stuur dan voor 31 augustus 2021 je sollicitatie-mail
voorzien van CV naar werkenbij@boekestijn.nl
t.a.v. dhr. R. Boekestijn.  

Ook voor vragen kan je bij R. Boekestijn terecht.
 
MAASSLUISEWEG 1 - 3155 EJ MAASLAND - 010-5916744 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


