
 

VACATURE 
Planner 

Zit plannen en organiseren in je bloed? Krijg jij energie van alles op rolletjes te laten lopen, kun je 
snel en flexibel schakelen en heb je een dosis gezond verstand? Dan komen we graag met je in 
contact voor onze nieuwe vacature voor een fulltime Planner (40 uur). 
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor: 

- Transportplanning 
- Rittenadministratie 
- Telefoondienst 
- Administratieve werkzaamheden 

 
Wij zoeken kandidaten: 

- Die stressbestendig en verantwoordelijk zijn 
- Die goed communiceren en organiseren 
- Die kunnen multitasken 
- Die zowel in teamverband als zelfstandig goed kunnen werken 
- Met een flexibele instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit hebben 
- Met 3 tot 5 jaar ervaring hebben in een soortgelijke functie 

 
Wat bieden wij? 
Een dynamische functie waarin jij bijdraagt aan het draaiende houden van de gehele organisatie. We 
bieden je bij aanvang een marktconform salaris afhankelijk van je kennis en ervaring en goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De cao voor Beroepsgoederen Vervoer is van 
toepassing. 
 
Wie zijn wij?   
Martens Best is al 60 jaar een begrip in de transportwereld en dé expert in transport met 
kraanwagens. Ons team bestaat uit twaalf bevlogen personen met liefde voor het vak. Voor iedere 
uitdaging hebben wij een passende oplossing; van een minikraan tot onze nieuwste kraanwagen, de 
225 t/m met 57 hijshoogte. Met onze kraanwagens vervoeren we ieder object naar en plaatsen het 
op de plek waar de klant het wil hebben. Dat kan op 30 meter hoogte zijn, aan de achterkant van 
een huis of op een andere moeilijk bereikbare plek. Wij hebben het materiaal en de ervaring om de 
klus te klaren. Ons wagenpark bestaat uit acht geavanceerde kraanwagens, minikranen en 
hoogwerkers, waarvan iedere auto uniek is. 
 
Werk je graag in een compact team dat de gehele organisatie draaiend houdt? Solliciteer dan snel op 
onze vacature Planner. Stuur je reactie voorzien van cv en motivatie naar info@martensbest.nl. 
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