
Vacature: Coördinatie en planning
Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, onbepaalde tijd

Wie zijn wij?
Baars Topkeukens is al meer dan 25 jaar een begrip in Overijssel. Baars Topkeukens is gecertificeerd ‘Uw 

KeukenSpeciaalzaak’, een garantie voor uitsluitend de beste kwaliteit in keukens en keukenapparatuur, 

én een plezierige manier van kopen. Baars Topkeukens staat bekend om haar transparante werkwijze, 

die  garant staat voor een perfect eindresultaat.

Wij zoeken (per direct)
een servicegerichte duizendpoot die vele verschillende werkzaamheden in ons keukenbedrijf gaat 

coördineren en plannen. Denk hierbij aan het stroomlijnen en managen van o.a. communicatie, service, 

transport en logistiek. Hierbij werk je nauw samen met verschillende partijen (o.a. consumenten, 

leveranciers, bouw en afbouw), met verschillenden belangen!

Verantwoordelijkheden
  Communicatie met opdrachtgevers en uitvoerders
  Planning van montagewerkzaamheden, service en voorkomende werkzaamheden
  Coördinatie van transport en logistiek
  Ondersteuning bedrijfsvoering en administratieve werkzaamheden

Wij vragen
  Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden
  Een diploma op HBO niveau of een MBO 4 (met minimaal 3 jaar ervaring)
  Pro-actief, zelfstandig, pragmatisch, doelgericht
  Woonachtig in de regio Overijssel
  Ervaring in de keukenbranch of (interieur-) bouw gerelateerde omgeving (pré)

Wij bieden
  Een dynamische, leuke en afwisselende baan, waarbij elke dag weer wat nieuws brengt!
  Marktconform salaris dat aansluit bij ervaring, opleiding en werkzaamheden
  Contract met uitzicht op vast dienstverband
  Fulltime of parttime functie op ons kantoor in Hengelo
  Een uitdagende functie in een dynamische omgeving en organisatie
  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. reiskostenvergoeding en pensioenregeling

Spreekt dit alles je aan en denk je geschikt te zijn voor de functie?
Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren (info@baarstopkeukens.nl)!

Wil je meer weten over deze functie of Baars Topkeukens? 
Neem dan contact op met Freek of Frank via telefoonnummer: 074 24 24 25 7

Coördinator / Planner

Wegtersweg 14-16

7556 BR Hengelo
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