Bendertechniek is leverancier van high-end metaalbewerkingsmachines waarbij
service hoog in het vaandel staat. Het familiebedrijf bestaat sinds 1966 en heeft
een grote en gevarieerde klantenkring opgebouwd in de Nederlandse
maakindustrie. We zijn met circa 40 medewerkers actief in de Nederlandse en
Belgische markt via onze twee vestigingen.
Voor onze servicedienst zijn wij op zoek naar een:

Service Planner (M/V)
Omschrijving functie en taken
Als onderdeel van onze servicedienst, ben je verantwoordelijk voor het maken
van de planning voor onze service engineers in de buitendienst, bestaande uit
een team van 17 gemotiveerde techneuten. Onze buitendienst verzorgt de
inbedrijfstelling, het onderhoud en verhelpen de storingen bij onze klanten.
Aangezien wij landelijk machines verkopen is onze buitendienst verspreid over
Nederland. Het is jouw verantwoordelijkheid om de dagelijkse planning te maken
door te schakelen tussen de klanten en onze buitendienst. In deze functie heb je
naast dat je veelvuldig met de buitendienst schakelt ook veel contact met onze
projectleider en de afdeling spare parts, zodat de juiste onderdelen mee naar de
klant gaan. Het maken van de korte-en lange termijn planning gaan veel
gepaard met ad-hoc schakelen tussen klanten en service engineers. Het is
daardoor van belang dat je van nature communicatief bent.
Wij vragen:
• Een nauwkeurige, stressbestendige en servicegerichte planner;
• Enthousiasme om samen te werken met monteurs en klanten;
• Affiniteit met techniek, verspaning en/of machines
• Een woonomgeving in Midden-Nederland;
• Goede kennis van de Engelse taal;
• Fulltime beschikbaarheid.
Wij bieden:
• Een enthousiaste en familiaire werkomgeving
• Professioneel team en ondersteuning;
• Goede salariëring en dito arbeidsvoorwaarden;
• Goede opleidingsmogelijkheden;
• Omgeving voor eigen inbreng en vrijheid;
• 40-urige werkweek.
Voor meer informatie en je gemotiveerde sollicitatie met
curriculum vitae, kunt u een e-mail sturen naar David
Bender: d.bender@bendertechniek.nl
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