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PLANNER BIJ ROOFER 
 

WAT GA JE DOEN? 

Roofer is op zoek naar een planner. Je wordt onderdeel van een klein hecht team, waar 

samenwerken en kwaliteit voorop staat. Samen streven jullie er continu naar om de operatie te 

stroomlijnen en de efficiency van de dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Binnen het team 

zorg jij ervoor dat alle logistieke stromen op elkaar aansluiten zodat de projecten vlekkeloos 

verlopen. Daarnaast houd je de planning up-to-date en houd je de voortgang van de projecten 

nauwlettend in de gaten. Je grijpt proactief in als dit nodig is en informeert alle partijen. 

HOE ZIET JOUW WERKDAG ERUIT? 

Als planner draag jij zorg voor alle logistieke trajecten binnen de organisatie. Je beheert de planning 

en weet alle betrokken partijen exact te vertellen wat de status is van een project. Je plant (externe) 

monteurs in en voorziet hen van een duidelijke briefing. Daarbij ondersteun je de afdeling Inkoop. Je 

signaleert knelpunten en tackelt deze op een creatieve en oplossingsgerichte wijze. Tot slot 

onderhoud je het klantcontact omtrent lopende orders en handel je eventuele klachten 

servicegericht af. 

HERKEN JIJ JEZELF IN DIT PROFIEL? 

• Je bent minimaal in bezit van een mbo-4 diploma. 

• Je hebt 3-5 jaar ervaring als planner, bij voorkeur in een vergelijkbare branche. 

• Je hebt goede kennis van MS Office en bent communicatief sterk in zowel woord als 
geschrift. 

• Technisch/ruimtelijk inzicht is een pré. 

• In jouw werk ben jij gestructureerd en secuur. Jij weet het overzicht te bewaren, prioriteiten 
te stellen en snel te schakelen en in te grijpen wanneer nodig. 

 

DE FEITEN OP EEN RIJ 

• Een uitdagende functie voor 32-40 uur per week. 

• Marktconform salaris. 

• Je krijgt direct een contract voor 7 maanden bij Roofer, met uitzicht op een vaste aanstelling. 

• Volledige reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. 

• Dagelijks een gezamenlijke, gezonde en verse lunch. 

• Je wordt onderdeel van een professioneel, hecht team bij een inspirerende organisatie welke 
constant in ontwikkeling is. 

WAAR KOM JE TE WERKEN? 

Roofer ontwerpt en maakt Tough Furniture: meubelen die tegen een stootje kunnen en geschikt zijn 

voor intensief gebruik. De meubelen worden gemaakt van duurzame materialen zoals staal,  
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oersterke coatings, Bisonyl en recycled kunststof. Ze vallen op door kleurrijke prints en een 

onorthodoxe stijl. Het team, bestaande uit 5 medewerkers, werkt zeer klantgericht en denkt graag 

mee over projecten op maat. Of er nu specifieke wensen bestaan op het gebied van kleur, materiaal,  

grootte of zelfs vorm, in principe is alles mogelijk. Zo ontwerpen zij regelmatig in nauwe 

samenwerking met de klanten geheel nieuwe meubels die vervolgens in een unieke oplage kunnen 

worden geproduceerd. Roofer meubelen zijn stevig en makkelijk schoon te houden, daarom worden 

ze vaak toegepast in openbare gebouwen als onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en centrale 

ruimtes. 

 

Roofer is gevestigd op IJburg en goed bereikbaar met openbaar vervoer. 

Word jij enthousiast van deze vacature en herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur jouw motivatie 
met CV dan naar marinda@arto-recruitment.nl t.a.v. Marinda Koek van ARTO Recruitment.  
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