PLANNER - DISPATCHER
BERINGEN

WIE ZIJN WIJ?
CVR staat sinds 1970 gekend als pionier in bouwputbeschoeiingen en
funderingstechnieken. Wij introduceerden in 1994 als eerste in België de
secanspalenwand en staan voor innovatie.
Kwaliteit en klantentevredenheid zijn onze tweede natuur geworden. Om deze reden
voeren wij al onze activiteiten uit met onze eigen machines en mensen.
Als familiebedrijf staan wij voor een vlakke organisatiestructuur met een transparante
communicatiestructuur en een lange-termijn engagement naar haar medewerkers.
Vandaag staan Tom en Nicolas Smet aan het roer van ons bloeiend bouwbedrijf met een
80-tal medewerkers in dienst.
Wij zijn vandaag op zoek naar een ‘planner’ om onze afdeling LogMat te versterken. Je zal
werken vanuit ons hoofdkantoor in Beringen.
WAT BIED JIJ ONS?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een grote interesse in techniek. Je weet graag hoe alles werkt en je bent heel
praktisch ingesteld.
Je bent een echte team player. Je vindt het fijn om je collega’s te ontlasten en voor
hun paraat te staan waar nodig.
Je bent stressbestendig en weet het hoofd koel te houden wanneer dit nodig is.
Flexibiliteit is een absolute must in deze functie.
Je werkt planmatig en hebt oog voor structuur en orde.
Een eerste ervaring is een plus, maar geen must.

WAT MAG JE BIJ ONS DOEN?
•
•
•
•
•
•
•

Je legt elke dag de puzzel op vlak van personeel en transport in functie van de noden
op onze projecten.
Je vraagt transportvergunning aan indien nodig.
Je communiceert met onze magazijniers zodat zij weten wat ze waar moeten laden.
Je huurt materieel als wij het zelf niet in ons bezit hebben.
Je registreert en volgt het materieel op in ons ERP-systeem.
Je doet de administratie die bij de eerder genoemde taken komt kijken.
Op termijn sta je mee in voor de aanwerving van werfpersoneel en draag je bij in het
opstellen van opleidingsplannen.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
•
•
•
•

Een aantrekkelijke verloning
Een zeer toegankelijk en familiaal management waar ruimte is voor plezier
Een vlakke structuur met korte communicatielijnen
Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid maar waar je terecht komt in een
fantastisch team

KLINKT GOED
•
•

CV naar inte@hcmvision.be
Info via 011 42 81 34

