
Vacature 

 

 

Hands-on Planner Service en Onderhoud 
M/V – 32 tot 37 uur per week – Standplaats: Almelo 

 

Functieomschrijving: 
Als planner plan je  volledig zelfstandig al onze service- en onderhoudsopdrachten in.  Dat doe je op zó’n manier 

dat jouw collega’s in logische en efficiënte routes langs alle klanten kunnen om daar de groenvoorzieningen te 

onderhouden. Om even een voorbeeld te geven: je collega Ron, die vlakbij Gouda woont, stuur je natuurlijk niet 

naar Google in Eemshaven. Nee, daar stuur je Diana naartoe, omdat zij in die buurt toch al haar vaste klanten heeft. 

Daarnaast stemmen Bianca en Erwin van de afdeling verkoop nieuwe leveringen met jou af. Jij plant vervolgens de 

juiste collega voor een levering in – Arthur,Lesly of Wilco - en assisteert Robert bij het klaarmaken van de order. Na 

een eerste levering komt deze klant/locatie bij jou in beheer voor service en onderhoud. Zo is de cirkel rond. 

Dit vind jij leuk om te doen:  
✓ Efficiënt plannen, zodat onze klanten altijd op tijd een collega over de vloer krijgen 
✓ De planning nóg een keer nalopen om er zeker van te zijn dat je echt alles zo goed mogelijk verwerkt hebt 
✓ Razendsnel schakelen (en het hoofd koel houden!) als de planning op het laatste moment omgegooid moet 

worden 
 

Hier herken jij jezelf in:  
✓ Je hebt minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie 
✓ Je bent organisatorisch zeer sterk en kunt prioriteiten stellen 
✓ Je bent klantgericht en hebt commercieel inzicht 
✓ Je doorziet processen (en kunt deze bewaken) 
✓ Je spreekt én schrijft uitstekend Nederlands 
✓ Je hebt kennis van Word, Excel, Outlook en CRM-oplossingen 
✓ Je familie en vrienden noemen je een Pietje Precies 

 

Dit zoek jij in een baan ( naast geld natuurlijk):  
✓ Uitdagend werk om helemaal in op te gaan, zodat je af en toe vergeet dat je aan het werk bent 
✓ Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën (daar breng je namelijk de ervaring voor mee) 
✓  Een informele werksfeer en hele korte lijntjes met je collega’s 
✓ Mogelijkheden voor je eigen ontwikkelingen door het volgen van opleidingen  

 

Dit moet je nog over ons weten: 
Bij Planting Power B.V. bedenken en realiseren we al 22 jaar natuurlijke binnenklimaatoplossingen voor 
uiteenlopende bedrijven. Door continu te innoveren en in te spelen op trends - én door de groeiende aandacht 
voor gezonde werkomgevingen - zijn wij in Nederland uitgegroeid tot binnenklimaatspecialist. Wil je nog meer over 
je nieuwe werkgever weten? Op onze website (www.plantingpower.nl) vind je meer dan voldoende informatie. En 
ben je benieuwd naar je nieuwe collega’s? Bekijk dan ons (nee, jouw!) team 
 

Maak van deze vacature jou nieuwe baan:  
Solliciteren kan tot en met 23 april 2021. Mail daarvoor je cv en korte motivatie naar Myrian Reuvers: 
personeel@plantingpower.nl. Je ontvangt uiterlijk 23 april. Liever even met Myrian bellen? Kan ook! Ze is 
bereikbaar op 06 43 07 40 35 

http://www.plantingpower.nl/
https://www.plantingpower.nl/over-ons/

