Betonplanner m/v (fulltime/ vestiging Groenlo)
Functiebeschrijving
Je bent een allrounder en in jouw functie is het plannen van betontransporten de hoofdzaak. Je werkt samen met
de andere planners aan de voorbereiding van de ritten en het opstellen van de dagelijkse planning van chauffeurs
& materieel. De ideale kandidaat is een ondernemend persoon die denkt in mogelijkheden met een groot lerend
vermogen. Snelheid in je handelen is daarbij van essentieel belang om goed te kunnen functioneren als betonplanner. Je bent een kei in improviseren en past je gemakkelijk aan nieuwe situaties aan.
Bedrijfscultuur transportbedrijf Rouwmaat
Wij staan bekend om onze snelheid van leveren, flexibiliteit en kwaliteit tegen concurrerende prijzen. We leveren
liever vandaag dan morgen. De lijnen intern zijn kort en onze medewerkers denken graag met opdrachtgevers mee
om samen tot de beste oplossing te komen.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Het optimaal inzetten van de beschikbare truckmixers en betonpompen;
Het optimaal laten verlopen van de productie;
Het afhandelen van alle binnenkomende telefoongesprekken m.b.t. betonmortel;
Het beantwoorden van alle e-mails m.b.t. betonmortel;
Je bent verantwoordelijk voor de levering van statistieken;
Je bent verantwoordelijk voor het Jonker planningsysteem;
Je bent bevoegd naar eigen inzicht te handelen en keuzes te maken;
Je maakt dagelijks afspraken met klanten over bestellingen voor de komende dagen;
Je voert in en controleert orders voor de levering van betonmortel, gietvloeren etc.;
Je plant dagelijks het beschikbare personeel en materieel in voor de volgende werkdag(en);
Je plant het beschikbare transport optimaal in samenwerking met planning transport.
Opleiding en werkervaring
MBO werk- en denkniveau (werktuigbouwkunde/bouwkunde);
Betonlaborant (CB2L) of bereid zijn deze opleiding te willen volgen;
VCA of bereid zijn deze opleiding te volgen;
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
Cursus logistiek planner (efficiënt plannen van betonmixers).

Profiel Betonplanner
Kennis van/affiniteit met betonmortel;
Klant- en oplossingsgerichte aanpak;
Goede geografische kennis met name lokaal en regionaal;
Stressbestendig en je kunt goed functioneren in een hectische omgeving;
Teamplayer met een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
Sociaal en communicatief zeer vaardig;
Natuurlijk overwicht en leergierig;
Stevig in je schoenen staan;
Je bent flexibel ten aanzien van je werktijden;
Naast afronding van het eigen werkpakket kom je met ideeën en voorstellen ter verbetering van de
dienstverlening;
Je bent flexibel en bereid andere werkzaamheden dan gebruikelijk uit te voeren;
Je bent vaardig in het werken met geautomatiseerde systemen.
Wij bieden jou
Je komt te werken in een ambitieus familiebedrijf, met een informele en resultaatgerichte cultuur en een gezonde
financiële positie. Vanuit deze boeiende organisatie bieden we jou:
Een uitdagende baan en de kans jezelf te ontwikkelen in je vakgebied en als persoon;
Een aangename werksfeer;
Regelmatig leuke bedrijfsfeesten en -uitjes;
Hecht team collega’s;
Een sterk, solide en toonaangevend bedrijf met doorgroeimogelijkheden;
Een contract op basis van een jaarcontract, waarbij de intentie is om bij wederzijdse tevredenheid te
verlengen;
Opleidingsmogelijkheden, vakantiegeld, collectiviteitskorting op ziektekostenverzekeringen en aansluiting
bij het pensioenfonds.
Solliciteren?
Past deze baan bij jou? Aarzel dan niet en mail je sollicitatie naar de Rouwmaat Groep, t.a.v. de afdeling
personeelszaken naar: m.rouwmaat@rouwmaat.nl en naar Dhr. J. Smit: j.smit@rouwmaat.nl (directeur afdeling
beton). Voor meer informatie omtrent de vacature kun je contact opnemen met de heer J. Smit op het volgende
telefoonnummer 0544-474040.
Wij verzoeken je gemotiveerd te solliciteren en een CV met referenties bij te voegen.

