Met een hecht team van 85 professionals bouwt familiebedrijf Logisticon Water Treatment al 30
jaar kwalitatief hoogstaande en innovatieve waterzuiveringsinstallaties in Groot-Ammers. Deze
worden in eigen beheer ontworpen, gebouwd en onderhouden voor vele toepassingen, onder
andere drinkwater-, proceswaterbereiding, afvalwaterzuivering en waterhergebruik. Deze
installaties worden verkocht of verhuurd aan met name industriële klanten maar ook aan
drinkwaterbedrijven of waterschappen. Met Logisticon Verhuur zijn we uitgegroeid tot Europa’s
grootste verhuurder van waterzuivering- en behandeling componenten. Dit kunnen kortlopende
huur projecten zijn om tijdelijke problemen of calamiteiten op te lossen, maar ook voor de
middellange tot lange termijn huur of volledige outsourcing.
Sociale betrokkenheid en een prettige werkomgeving staan bij Logisticon hoog in het vaandel. Er
worden dan ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd voor en door het personeel. Dit
resulteert in hecht team met trotse medewerkers en fijne collega’s. Kom jij ons team versterken?

Serviceplanner
Wat ga je zoal doen?
Je werkzaamheden bestaan uit het plannen van: service-engineers voor service- en
onderhoudswerkzaamheden, transport voor materiaalvervoer, administratieve verwerking en
vervanging van het Hoofd Service. Het betreft een veelzijdige en zelfstandige functie.
Het profiel van een geschikte Serviceplanner
Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan? Wij zoeken iemand die het volgende met zich meebrengt:
• Je hebt MBO 3/4 werktuigbouwkunde
• Ervaring in service en onderhoud bij een service organisatie
• Goed kunnen plannen en organiseren
• Je bent zelfstandige, flexibel en nauwkeurig met oog voor detail
• Goede communicatieve vaardigheden in NL en EN
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Wat hebben wij te bieden
Je maakt deel uit van een kwaliteitsbewust team binnen een solide groeiend, innovatief bedrijf.
We bieden een leuke functie waarin voornamelijk binnen werkzaamheden dienen te worden
verricht. Je zal komen te werken met leuke collega’s die met elkaar iets willen presteren. Een
informele werksfeer en uiteraard goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden.
Word jij onze nieuwe Serviceplanner?
Stuur dan je een sollicitatiebrief met CV naar pz@logisticon.com. Voor vragen kan je terecht bij
Renzo Timmer of Frank Cammaert op 0184-608260.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

