Functie: Montage Planner
Over Profielnorm B.V.
Profielnorm B.V. is een Zeeuwse onderneming die zich toelegt op het vervaardigen en leveren van
entresol- of tussenvloeren. De robuuste en fraai vormgegeven Column® entresolvloeren stellen bedrijven in
staat op voordelige wijze hun opslagcapaciteit te vermenigvuldigen. De systeemvloeren zijn voorzien van
eigen kwaliteitsprofielen en toegesneden op maximale flexibiliteit; ze zijn toe te passen in magazijnen en
distributiecentra, maar ook in showrooms en productiehallen.
Creatief en structureel oplossen van ruimteproblemen; dat is waar Profielnorm voor staat!
Omdat Profielnorm groeit zijn we op zoek naar een fulltime Montage Planner.
De Montage Planner maakt onderdeel uit van Supply Chain afdeling, onder de leiding van de Directeur
Supply Chain.
Functie
Van order tot en met levering aan de klant moet er heel wat gebeuren door verschillende afdelingen binnen
Profielnorm. Als Montage Planner ben je verantwoordelijk voor de laatste schakel in de keten: de
montage van ons product!
Jouw hoofdtaak is dat er op het juiste moment en op de juiste plek een montageteam bij de klant klaarstaat.
Daarnaast heb je veel contact met de montageteams en de projectleiders zowel voor als tijdens de montage
om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Jij maakt de planning en informeert alle betrokkenen bij een
wijziging. Dit verwerk je ook weer netjes in de administratie. In deze functie heb je veel telefonisch contact.
De voertaal kan dan Nederlands, Engels of Duits zijn.
Profiel
• Je hebt minimaal Mbo denk- en werkniveau
• Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd
• Je bent goed in het plannen en organiseren
• Je bent communicatief sterk en een positieve instelling
• Je hebt een klant- en servicegerichte werkwijze
• Communicatief sterk, positieve instelling
• Je bent zelfsturend en nauwkeurig in je werk
• Je hebt affiniteit met logistiek en techniek
• Daarnaast ben je stressbestendig

Functie: Montage Planner
Arbeidsvoorwaarden
• Een afwisselende en uitdagende functie
• Een prettige werksfeer en doorgroeimogelijkheden binnen een groeiend familiebedrijf
• Opleidingsmogelijkheden
• Beloning naar ervaring en opleiding
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorziening volgens CAO
Metaalbewerkingsbedrijven
Reageren?
Spreken de charmes van een familiebedrijf je aan? Wil je werken voor een groeiend bedrijf met veel
mogelijkheden om je kennis in te zetten en uit te breiden? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar
hrm@profielnorm.com. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Theo Hakvoort,
telefoonnummer (06) 104 86 689.

