
 

 

 

Word jij onze nieuwe Planner Service & Onderhoud?   
 

 

Jouw perspectief:  

Hou je van afwisseling, uitdaging en plannen? Kom dan ons team versterken! 

We zoeken een hands-on Planner die voor klanten en collega’s altijd bereid is een stapje extra te zetten. 
Iemand die van aanpakken weet, flexibel is en klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. En ben je op 
zoek naar een baan waarin je jezelf kan ontwikkelen? Dan is deze vacature echt iets voor jou!  

 

Klik Electro- en Klimaattechniek is een informeel (met korte communicatielijnen), innovatief, professioneel 
en snel groeiend landelijk installatiebedrijf. Voornamelijk actief in de utiliteitsbouw door middel van het 
leveren en onderhouden van complete installaties. Wij zijn toekomstgericht en bieden je daarom ook 
opleidingsmogelijkheden aan om jezelf verder te ontwikkelen.  

 

 

Jouw verantwoordelijkheden  

• Het telefonisch en per email aannemen van storingen t.a.v. storings- en 
onderhoudswerkzaamheden; 

• Je verzorgt zelfstandig de planning en bereid de (onderhoud) werkzaamheden van de 
servicemonteurs voor; 

• Je bestelt materialen en bewaakt leveringstermijnen; 

• Je signaleert meerwerk & maakt de noodzakelijke prijs calculaties; 

• Je stelt onderhoudsplanningen en -rapportages op en zorgt voor adequate borging; 

• Je controleren en verwerkt de servicebonnen als voorbereiding voor het factureren; 

• Je bent hét aanspreekpunt voor klanten, collega’s en leveranciers.  

 

 

Wat jij meebrengt?  

• Je kunt goed plannen en organiseren, bent stressbestendig en een echte teamspeler; 

• Je beschikt over minimaal MBO werk- en denk niveau, in de installatietechniek of gelijkwaardig, 
alsmede Basis veiligheid VCA;  

• Aantoonbare werkervaring als Planner Service & Onderhoud of vergelijkbare functie;  

• Ervaring als Servicemonteur is een pré maar geen must;  

• Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Je bent proactief, sociaal vaardig, analytisch, stressbestendig, doelgericht en praktisch ingesteld; 

• Oog voor efficiënte inrichting van de werkprocessen; 

• Je weet van aanpakken;  

 

Interesse? 

Neem dan contact op met Dick Petersen op 06 53 724 281 of stuur je CV op naar werkenbij@klikbv.nl 


