
De functie

Van Leeuwen Sleufloze Technieken is op zoek naar een PLANNER. Wil jij aan de slag bij een mooi bedrijf dat volop in 
ontwikkeling is? Kom dan bij ons werken!

Benieuwd wat je allemaal gaat doen en wil je weten wat wij jou te bieden hebben?
KLIK DAN HIER!

PLANNER

WIJ ZOEKEN EEN

Ben jij op zoek naar een functie als planner bij een groeiend 
bedrijf? Zie jij het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat 
onze mensen en machines op het juiste tijdstip klaarstaan 
op het project? Lees dan snel verder!

Van Leeuwen Sleufloze Technieken houdt zich bezig 
met het aanleggen van infrastructuur in Nederland door  
middel van sleufloze technieken. We zijn een familie- 
bedrijf en onderscheiden onszelf van de concurrent omdat 
we verder denken. We zijn innovatief en altijd op zoek naar 
vebeteringen. We zijn bereid daarin ver te gaan, vaak verder 
dan onze concurrenten. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe UITDAGING? 
SOLLICITEER dan nu!

DIRECT SOLLICITEREN
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JIJ GAAT HET VOLGENDE DOEN

WAT HEB JE NODIG?

WIJ BIEDEN
Naast uitdagend werk en leuke collega`s bieden wij je ook:
• Een marktconform salaris en verlofregeling
• Goede primaire arbeidsvoorwaarden volgens de Bouw-

CAO
• Een prettige werksfeer
• Een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

REAGEREN
Enthousiast geworden van deze vacature in dit mooie bedrijf? 
Kom een kop koffie drinken of stuur jouw motivatie en CV 
naar HR via hr@kleywegengroep.nl 
 
Heb je meer vragen over de functie, neem dan contact met 
ons op (0348-220001) en vraag naar afdeling HR. 

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

PLANNER

WIJ ZOEKEN EEN

Ben jij iemand die graag het overzicht houdt en zijn plannen 
en organiseren jouw sterkste eigenschappen? Dan ben jij de 
Planner die wij zoeken! Jouw werkzaamheden zullen onder 
andere bestaan uit:

• Het beheren van de algehele planning;
• Het kunnen onderscheiden van urgente en minder urgente 

aanvragen;
• Het bewaken van de doorlooptijd van de lopende werken;
• Het dienen als contactpersoon voor het personeel en de 

materieeldienst;
• Een nauwe samenwerking met de rest van de projectdienst;

Ben jij enthousiast geworden en denk jij de Planner te zijn 
waarnaar wij opzoek zijn? Kan jij daarnaast niet wachten om 
aan de slag te gaan met een nieuwe uitdaging bij de Neder-
landse marktleider in sleufloze technieken? Wacht dan niet 
langer met solliciteren! Let er wel even op dat je voldoet aan 
de onderstaande eisen:

• Je hebt minstens MBO werk- en denkniveau;
• Je hebt minstens één jaar aantoonbare ervaring in een 

soortgelijke functie;
• Je bent secuur en je bent communicatief sterk;
• Je hebt affiniteit met techniek;
• Je staat sterk in je schoenen;
• Verantwoordelijkheid;
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