
Wegens sterke groei zoeken wij voor ons team in Bleiswijk een

Planner (fulltime) 

De functie
Als planner weet jij met recht het hoofd koel te houden. Jij bent de spin in het 
web tussen de klant, logistiek, het salesteam en onze monteurs. Je werkt 
georganiseerd en zelfstandig, hebt ervaring als planner en je bent analytisch.

Wil jij deel uitmaken van een leuk en ambitieus team? Beschik jij over sterke 
communicatieve vaardigheden en kun jij prioriteiten stellen? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

Je plant dagelijks de werkzaamheden van 25 monteurs, allen in dienst van 
Andrews Sykes. Doordat wij een calamiteitenorganisatie zijn, is de planning 
altijd in beweging. Jij bent niet alleen in staat om hierop in te spelen, maar jij 
kunt ook de juiste prioriteiten stellen.
Dit vergt veel van jouw als planner, je bent dan ook stressbestendig en altijd 
flexibel in jouw werkzaamheden.

Taken en verantwoordelijkheden
 Het plannen van de werkzaamheden van onze 25 monteurs
 Afspraken maken met onze klanten voor uitvoering van de 

werkzaamheden
 Het meedenken in oplossingen
 Als planner werk je samen met logistiek, salesteam en de monteurs

Wat breng je mee?
 Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding niveau 4;
 Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring als planner;
 VCA diploma of bereid deze te halen;
 Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse en 

Engelse taal in woord en geschrift;
 Je spreekt daarnaast ook de taal van onze klant en bent dan ook zeer

klantvriendelijk; 
 Je bent zeker analytisch, flexibel en stressbestendig;
 Je kunt goed schakelen, overzicht houden en prioriteiten stellen;.

Wat bieden wij?



Bij Andrews Sykes werk je in een informele organisatie met korte lijnen 
waarbij eigen inbreng, verantwoordelijkheid en betrokkenheid centraal staan 
maar waarbij er ook ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. 
Verder bieden wij:

Wij bieden een leuke verantwoordelijke, zelfstandige en afwisselende functie 
ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Andrews Sykes is een
financieel gezond en modern bedrijf met een non-nonsenscultuur waar de 
klant koning is.

Natuurlijk bieden wij je een marktconform salaris, een telefoon, extra 
vakantiedagen, thuiswerkmogelijkheden, een goede pensioenregeling, een 
decemberuitkering, opleidings- en doorgroeimogelijkheden, een gezellige 
ongedwongen werksfeer met ontspanning in een kantine met poolbiljart, 
tafelvoetbal en een dartbord. Met de feestdagen zetten we je graag in het 
zonnetje en we houden ook van een bedrijfsfeestje. Kortom, goede primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden.. Maar het allerbelangrijkste: wij bieden 
jou graag veel werkplezier in een leuk team.

Wie zijn wij?
Andrews Sykes Klimaatverhuur is niet alleen een professioneel en leuk bedrijf 
waar nog een echte teamspirit heerst, maar is bovenal marktleider in de 
verhuur van mobiele klimaatinstallaties zoals airconditioning, verwarming, 
koeling, ventilatie, ontvochtiging en bevochtiging. Vanuit ons moderne kantoor
in Bleiswijk zijn wij als verhuurorganisatie al meer dan vijftig jaar actief binnen 
de Benelux. Andrews Sykes heeft service hoog in het vaandel staan en is 
uitsluitend actief op de zakelijke markt.

Inclusiviteit & diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We 
geloven dat diversiteit in een team belangrijk is voor ons als lerende 
organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist 
verschillen tussen mensen zorgen voor groei, van collega’s, klanten, 
kandidaten en daarmee van Andrews Sykes. Herken jij je in dit functieprofiel? 
We ontmoeten je graag!

Solliciteren?
We nodigen je graag uit om te solliciteren. Jouw CV en motivatiebrief 
ontvangen wij graag per e-mail: cor.vangenen@andrewssykes.nl. Neem voor 
eventuele vragen contact op met Cor op telefoonnummer 010-5214455.

Solliciteren betekent dat gegevens en de informatie die je verstrekt, gedeeld 
en verwerkt worden door de afdeling HR en onze medewerkers die betrokken 
zijn bij de sollicitatieprocedure. In geval de procedure met jou eindigt, worden 



je gegevens en verstrekte informatie binnen 4 weken na mededeling daarvan 
verwijderd. Je naam, de datum waarop je gesolliciteerd hebt en de betreffende
functie, zullen worden geregistreerd in onze database voor interne statistieken
en het bijhouden van de voortgang van de procedure. Door te solliciteren ben 
je op de hoogte van deze condities en ga je hiermee akkoord.


