VACATURE: PLANNER

Ter uitbreiding van ons team zijn wij opzoek naar een planner.

WIE ZOEKEN WIJ

Als Planner ben je de gestructureerde professional die er voor zorgt, dat
zowel de juiste technici, materiaal en vrachtwagens zo efficiënt mogelijk
worden ingepland.
Een cruciale rol binnen ons bedrijf, je zorgt immers voor overzicht en dat
de juiste crew en materialen bij onze klanten komen, maar ook voor de
kwaliteitsbewaking- en verhoging.
Je bent een spin in het web voor de gehele organisatie en er is geen
project waar je niet van weet. Je houdt nauwlettend contact met onze
commerciële afdeling met betrekking tot optionele reserveringen en de
daarmee gemoeide benodigde materialen en crew.
Bij bevestiging van de reserveringen spreek je per project alles door met
de project manager.
Tevens zorg je er voor dat het materiaalgebruik en de vrachtwagen ritten
zo efficiënt mogelijk wordt ingepland om kosten te verlagen en
rendement te verhogen.
Je denkt pro-actief mee met discussies tussen commercie en operatie en
signaleert (veel voorkomende) knelpunten in processen én doet
suggesties o.b.v. kennis en ervaring om efficiëntie te verhogen.
Gezien de vele mensen met wie je contact hebt, intern- en extern, ben je
een communicatief sterk persoon die gestructureerd is en zeer oplossingsen klantgericht te werk gaat.

VACATURE: PLANNER

WAT BIEDEN WIJ
Een plek in een professioneel hardwerkend team, dat met veel plezier met
elkaar werkt. We werken voor toonaangevende zakelijke relaties voor hun
congressen, evenementen, online event producties en installatie projecten.
Uiteraard bieden we een marktconform salaris afhankelijk van je opleiding
en ervaring.
We bieden de mogelijkheid tot het volgen van de volgende cursussen:
NEN-3140, BHV, Heftruck, BE-rijbewijs, C-rijbewijs.
Sluit jij aan bij ons enthousiaste team? Mail of mail dan naar:
info@dkbaudiovisual.nl we maken graag kennis met je.
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