Vacature assistent planner
Fulltime

Heb jij een masterplan of ben je gewoon een meesterplanner? Hoe dan ook, Buijtels
Buitengewone Tuinen is op zoek naar jou! In ons sterk groeiend hoveniersbedrijf
zoeken we namelijk naar nog meer efficiëntie en gestroomlijnde processen. Heb je
zin in afwisselend werk, dan zit je hier goed. Ons bedrijf richt zich namelijk op het
onderhouden van groen, fijn groenonderhoud voor bedrijven, instellingen, VvE's,
maar ook de meest gave particuliere tuinen. Steeds completere tuinen worden
gerealiseerd door je collega’s. Denk hierbij aan buitengewone projecten waar het
écht iets bijzonders mag zijn. Zwembaden, plunge pools of een wijnkelder: alles kan!
En jij assisteert in de planning hiervoor…
Jij laat alles op rolletjes lopen!
We beloven je dat je nooit een saaie werkdag zult hebben. Samen met de planner en
een enthousiast team op het kantoor ben je van begin af aan betrokken bij
uiteenlopende projecten. Als assistent planner heb je een belangrijke rol: je doet er
alles aan om jouw collega op kantoor en de collega’s in de tuin zo efficiënt mogelijk
te laten werken. Zodat zij kunnen focussen op hun eigen kracht en we met zijn allen
de meest gave realisaties kunnen creëren. Door een blijvend toenemende groei kan
onze planner een makker gebruiken zodat we tijd en de gelegenheid creëren om de
processen verder te stroomlijnen zodat alles op rolletjes verloopt. Dat ben jij dus. Je
weet als geen ander dingen voor elkaar te krijgen die anderen niet voor mogelijk
hielden. Jij bent een échte verbinder en teamplayer!
De efficiënte opsomming met wat we je bieden:
•
•
•
•
•
•

Werken bij een groeiend en betrokken bedrijf met een platte
organisatiestructuur
Een vaste aanstelling
Goede en marktconforme arbeidsvoorwaarden
Een interessante spilfunctie binnen het bedrijf
Mogelijkheid tot groei in functie
Mogelijkheid tot het volgen van cursussen

En hier lees je wat jij ons biedt:
Wij zoeken een planner met ervaring binnen de groensector. Bij voorkeur heb je
ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie binnen de (groen) aannemerij.
•
•
•
•
•

Een afgeronde MBO / HBO opleiding bij voorkeur richting groen
Ervaring in een (soort)gelijke functies
Je bent stressbestendig, probleemoplossend en nauwkeurig
Goede sociale en communicatieve vaardigheden
Je kan snel schakelen en behoudt altijd het overzicht

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar zie jij jezelf deze functie uitoefenen?
Stuur dan zeker ook je CV met motivatie naar info@buijtels.com t.a.v. Dirk Zumker.

