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Planner
Beschrijving
Voor Duravolt zijn wij op zoek naar een gedreven en gemotiveerde planner voor 40
uur per week.

Werkgever
Duramotion

Geplaatst op:
23 juni 2022

Duravolt is een erkend installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in de installatie van
zonnepanelen en -collectoren, warmtepompen en airco’s (HVAC). Duravolt is een
betrouwbare installatiepartner voor het realiseren van uw (zonne-)energiesysteem.
Duravolt garandeert vakmanschap. Door de energietransitie, is de wereld van de
installatietechniek aan veel verandering onderhevig. Maar ook in deze snel
veranderende tijden waar steeds strengere eisen worden gesteld aan zonneenergiesystemen, dragen we er zorg voor dat onze projecten voldoen aan de meest
up-to-date standaarden, normen, en praktijk richtlijnen.

Omschrijving van de functie
Omschrijving van de functie De functie van planner heeft grotendeels de
verantwoordelijkheid over de montageteams. De medewerker binnen de functie is
werkzaam als aanspreekpunt en projectplanning van de montageteams en houdt
zich bezig met het coördineren van het werk tussen zowel Duravolt als Innovi Dak
(andere BV) voor een optimale afstemming tussen de verschillende afdelingen. De
opdracht-of projectspecificatie die door de Technical Sales Manager wordt
gecommuniceerd, dient binnen Duravolt ten uitvoer worden gebracht.
Verantwoordelijkheden
 Bijhouden van de uren-/dagenregistratie van het personeel
 Verwerken van de schouwing;
 Onderhoudt contact met installatie partners;
 Heeft toezicht op, beheert en koopt de bedrijfseigendommen zoals
gereedschappen, werkbussen en kleding in;
 Monitoring van projecten en zorgen dat alles volgens de opdracht specificatie
verloopt;
 Begeleiden van stagiaires;
 Klanten bellen; contact leggen met de klant om te achterhalen of alles naar wens
is;
 De medewerker draagt verantwoordelijkheid voor het naleven van de
veiligheidsvoorschriften en het gebruik van bedrijfseigendommen;
 Alle voorkomende en/of in redelijkheid op te dragen overige werkzaamheden.

Kwalificaties
Weet te motiveren en enthousiast te maken;
 Laat andere voorbeeld gedrag zien;
 Je staat open voor veranderingen die andere voorstellen;
 Optimale planning voor zowel klanten als ons bedrijf;
 Schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 Besluitvaardig en concreet
 Bent stressbestendig en kunt werken in omstandigheden die worden gekenmerkt
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door een hoge werkdruk en storende factoren;
 Goed kunnen werken in team verband;
 Flexibel inzetbaar;
 Zelfstandig kunnen werken;
 Kennis van Exact online en office is een pré.
Kennis
 Bekend zijn met het maken en beheren van planningen en zorgen voor een
optimale uitvoering daarvan.
 Kennis van componenten- en zonnesysteem installaties;
 Bliksembeveiliging en aardingssystemen;
 Veiligheid / VCA.

Baan voordelen
Wat bieden wij
 Markt conform salaris op basis van ervaring
 Fijne werkplek
 De leukste personeelsuitjes
 Pauzeplaats voorzien van Airhockey tafel
 8% vakantie geld
 Pensioen regeling
 Verlof conform CAO Metaal & Techniek
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