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Loon- en aannemersbedrijf 

De Samenwerking BV      

Elsloo    
 

Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging als planner bij  
De Samenwerking BV? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Gezocht: Planner (m/v) Loon- en aannemersbedrijf (fulltime) 

Over de functie  

De planner die wij zoeken heeft goede kennis van en ervaring in het loonwerk en 
grondverzetwerk. Als planner ben je verantwoordelijk voor het planningsproces van opdracht tot 
uitvoering. Je kunt goed met hectiek omgaan en je kunt snel schakelen. Je bent in staat om 
overzicht te houden 
Je hebt een sterke persoonlijkheid en oog voor detail. Verder ben je klantgericht, enthousiast en 
ga je proactief aan de slag. Kortom: de spil van het bedrijf  

Functie eisen  

- HBO werk- en denkniveau, of MBO werk- en denkniveau met ervaring  
- Goede kennis van het loon- en grondverzetwerk 
- Geen 9-17 mentaliteit 
- Gezonde teamspirit met leidinggevende kwaliteiten 
- Kennis van het Office-pakket 
- Betrouwbare collega 
- Flexibel en stressbestendig 
- Oplossingsgericht 
- Communicatief en sociaal vaardig 
- Voorkeur VCA VOL 

Over het bedrijf  

Loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking BV kan u op het gebied van het agrarische 
loonwerk, verhuur van kranen en grondverzetmachines incl. machinist, Grond-, Weg- en 
Waterbouw (GWW), mesthandel, transport en containerverhuur van verschillende diensten 
voorzien. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over een breed en modern assortiment 
machines en vakkundige en ervaren medewerkers. 

Wat wij bieden  

Wij bieden een afwisselende en zelfstandige functie binnen een ondernemende organisatie voor 
38 uur in de week. In de drukke periodes vind je het geen probleem om extra uren te maken. Het 
betreft hier een functie waarna bij goed functioneren een vast dienstverband het uitgangspunt is. 
 

Solliciteren 

Heb jij belangstelling voor deze uitdagende vacature? Stuur dan je CV en motivatiebrief via de 
mail naar m.tjassing@desamenwerkingbv.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  
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