Vacature: Planner
Wie zijn wij?
Bureau Verkeersregelaar Nederland, hierna BVN is een sterk groeiende organisatie, met de focus op het
optimaliseren van de processen en de teamspirit van haar werknemers. BVN beschikt over een jong en
dynamisch team van gecertificeerde verkeersregelaars. Deze verkeersregelaars zijn landelijk inzetbaar, zowel
op evenementdagen als op niet-evenementdagen.
Als hoofd planner fungeer je als schakel tussen onze medewerkers en klanten. Een pionier die vanuit ons
kantoor in Amsterdam-Zuidoost de afdeling planning verder zal ondersteunen.
Ben jij de planner die ons team van enthousiaste collega’s komt versterken? Aarzel dan niet en neem contact
met ons op om te solliciteren!
Taken en verantwoordelijkheden
-

Je maakt een rooster waarbij je rekening houdt met de benodigde kwalificaties en werktijden
regelgeving.
Je helpt mee met het maken van de week- en maandrapportages en de analyses hiervan voor het
management afdeling.
Je zorgt met een zo efficiënt mogelijk dag rooster ervoor dat de servicelevels behaald kunnen worden.
Het verwerken van aanvragen en opstellen van mandagenoverzichten.
Opstellen van mandagenoverzichten.
Dagelijks contact met medewerkers controleren en verifiëren van de werktijden.
Diverse administratieve werkzaamheden zoals het aanpassen van gegevens.

Welk profiel zoeken wij?
-

Perfecte beheersing van het Nederlands, goede beheersing van het Engels
Uitstekende communicatieve vaardigheden.
100% doorzettingsvermogen, dus iemand die niet afhaakt als het tegenzit.
Een open houding: er is nog een hoop te leren.
Je bent minimaal 36 uur per weer beschikbaar.
Je hebt kennis van Microsoft office.
Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.

Wat hebben wij jou te bieden?
-

Een unieke kans om de afdeling planning in Amsterdam verder uit te bouwen, met alle
doorgroeimogelijkheden.
Marktconform salaris.
Werkplek in het bruisende Amsterdam-Zuidoost (om de hoek van de Amsterdam Arena).
Trainingen die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
Auto van de zaak

Denk je dat deze functie het best bij jou past? Ben jij waar wij naar op zoek zijn?
Stuur dan nu je cv + motivatie naar werken@bureauverkeersregelaar.nl of bel naar 020-7607160 voor meer
info!
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