
Planner / 
werkvoorbereider
Als een goede voorbereiding het halve werk is, dan is het aan jou om te zorgen dat alles perfect in 
de startblokken staat. Je regelt de planning voor een project, controleert de voortgang ervan en 
ziet erop toe dat het hele proces zo vlekkeloos mogelijk verloopt.  
En kom je er een keer niet uit, dan helpen je collega’s om ervoor te zorgen dat alles weer loopt zoals 
bedoeld. Een manusje-van-alles noemen ze je wel eens, de duizendpoot, of de allesziener.  
Het maakt jou tot een onmisbaar onderdeel van ons team.

Vind jij het leuk om een kloppende planning te maken? Ben jij stressbestendig?  
Ben jij woonachtig in de regio Eindhoven? Ja? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Contact onderhouden met opdrachtgevers
• Monitoren beschikbare middelen zodat projecten geen vertraging oplopen
• Dagelijkse verwerking van de binnenkomende opdrachten
• Dagelijks contact houden met de buitendienst medewerkers
• Opvolging van opdrachten monitoren en eventueel vervolgopdrachten inplannen
• Ondersteuning van de facturatie, documentatie en verdere afhandeling van het project

Wat vragen wij van je:
• Je bent een teamplayer
• Je denkt in oplossingen
• Om kunnen gaan met ad-hoc situaties
• MBO werk- en denkniveau
• Een klantgerichte en stressbestendige persoonlijkheid
• Relevante werkervaring op het gebied van planning is een pré
• Een technische achtergrond of ervaring is een pré

Wat bieden wij je:
• Een dienstverband van 32 tot 40 uur
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen
• Een jong, informeel en flexibel team
• Afwisselend werk, veel diversiteit
• Een prima salaris passend bij jouw kennis en ervaring
• Heb je recht op 38 vakantie- en roostervrije dagen (o.b.v. 40u)
• Ben je elk jaar vrij met carnaval en tussen kerst en oud&nieuw
• Een solide Brabants hekwerkbedrijf

Samen zetten wij onze schouders eronder. Ervaar een bedrijf waar volop plek is 
voor Brabantse gezelligheid en waar je krijgt waar jij je best voor doet.

Geïnteresseerd?

Bel 06-53 144 775 of 0492-66 59 00 

of mail je motivatie naar info@totalfence.nl www.totalfence.nl


