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Vacature 22029 
 

Planner 
 
Renoparts Vianen B.V., specialist in balkonhekken en dakterrassen 
 
Locatie: Vianen 
Dienstverband: 32 uur 
 
Functie 
Voor onze opdrachtgever zoeken wij een gemotiveerde planner die hen op kantoor wil komen versterken. Als 
bedrijf zijn zij gespecialiseerd in producten voor balkon en dakterras die door hun eigen monteurs worden 
gemonteerd. De producten moeten eerst worden ingemeten, daarna geproduceerd en vervolgens worden 
gemonteerd. Hier komt veel planning bij kijken welke op een zo’n efficiënt en logisch mogelijke manier tot stand 
moet komen en hierbij hebben we jou nodig om dit voor elkaar te krijgen!  
 
Het is een uitdagende en afwisselende functie waarbij blijven schakelen het belangrijkste is, niet alles zit altijd mee 
en een planning kan altijd veranderen. Als je dit tot een goed einde weet te volbrengen, geeft dit iedere keer weer 
een voldoening van je inspanningen. 
 
Organisatie 
Renoparts Vianen B.V. is fabrikant van balkonhekken en aanverwante balkon producten. In de loop der jaren zijn 
zij een belangrijke speler geworden op de markt van doorval beveiliging. Iedere klant is voor hen belangrijk, 
particulier of projectontwikkelaar het maakt niet uit. Hun sterke punt is dat zij voor iedereen klaar staan. Zij 
denken mee met de klant en vinden overal een oplossing voor. De balkonhekken worden dan ook overal in 
Nederland toegepast. Zij hebben een geheel zelf ontwikkeld balkonhekken systeem dat geheel op maat geleverd 
en gemonteerd wordt door hun eigen balkonhek monteurs. Hun monteurs hebben jarenlang ervaring opgedaan 
binnen het bedrijf en werken iedere dag met veel plezier om tot een goed eindresultaat te komen voor de klanten. 
In totaal werken er 13 mensen waarvan 4 op kantoor, 4 buitendienst monteurs en 5 mensen in de productie. Je 
zult nauw samenwerken met de werkvoorbereider en worden aangestuurd door de officemanager die tevens 1 
van de eigenaren is.  
 
 
Wat ga je doen? 

• Opstellen en bijhouden van de productieplanning, montageplanning en inmeetagenda. 
• Plannen van afleverafspraken in samenwerking met de koerier. 
• Inboeken van nieuwe orders.  
• Contact leggen met de klanten om de diverse afspraken (inmeten, montage of afleveren) in te plannen. 
• Per dag zorg je ook voor een dagschema met bijbehorende documenten, zodat de monteurs daarmee op 

pad kunnen! 
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Waar moet jij aan voldoen? 
• Zeer goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en tevens redelijk in het Engels. 
• Proactief en ondernemend. 
• Klantgericht, stressbestendig en accuraat. 
• Flexibel. 
• Enig technisch inzicht is een pré, maar niet noodzakelijk. 
• HBO werk- en denkniveau. 
• Behendigheid met Excel en word.  
• Je staat stevig in jouw schoenen en kunt mensen op een natuurlijke wijze meekrijgen.  

 
 
Wat bieden we jou? 

• Het salaris hangt af van kennis en vaardigheden.  
• Naast de leuke collega’s zijn er uiteraard ook secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Een gunstig pensioen volgens CAO klein metaal (PMT). 
• Een functie van ongeveer 32 uur per week met de mogelijkheid deze over 5 dagen te verdelen. 
• 24 vakantiedagen o.b.v. 40 uur.  

 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Het team is compact en enthousiast! Een gezellige werksfeer en vakwerk staan bij onze opdrachtgever voorop. Het 
bedrijf wordt aangestuurd door 2 jonge en gedreven ondernemers die je met enthousiasme en warmte zullen 
ontvangen!  
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin. h.westerduin@why-search.nl 06 156 318 04.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


