
 

Vacature   Planner & Coördinator Werkvoorbereiding 

Je start de dag met het checken van de werkplaatsplanning, heb je alles strak gepland?  

Daarna controleer je bij de engineers of ze op schema liggen. Ondertussen win je nog informatie in bij de logistiek 

medewerkers of de juiste artikelen op tijd binnen zijn gekomen. Vervolgens check je of de afdeling inkoop helemaal 

bij is. En in overleg met de Teamleider Werkplaats, pijl je de voortgang van de diverse projecten. Tussentijds bellen 

en mailen continu leveranciers en klanten waarmee en waarvoor je de werkplaatsplanning optimaal organiseert.  

Het plannen, maar ook het organiseren en controleren op je afdeling gaat zo de hele dag door. 

 

Zie jij jezelf in dit functieprofiel terug en wil jij aan de slag als  

Planner & Teamleider Coördinator dan hebben wij een topbaan voor je! 

 

Instra bouwt sinds 1991 interieurs in ieder merk en type bedrijfswagen voor alle denkbare branches. Dankzij de visie 

en missie van Instra, zijn wij de afgelopen jaren gegroeid tot één van Nederlands grootste bedrijfswageninrichters. 

Geheel naar de wensen van de klant ontwikkelen wij duurzame en vindingrijke oplossingen die perfect aansluiten bij 

de behoefte van de gebruiker. Hiervoor maken wij uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen. Een team van 

veelzijdig opgeleide vakmensen staat in een goed uitgeruste werkplaats klaar voor ieder project. 

 

Wat ga je doen? 

Samen met je team ben je binnen ons bedrijf een belangrijke schakel tussen de afdelingen verkoop en werkplaats. 

Met jouw (technische) kennis en visie weet je het proces op je afdeling te optimaliseren, zodat de kwaliteit van het 

eindproduct verbetert en het productieproces spoediger verloopt. Je krijgt een grote verantwoordelijkheid voor het 

organiseren en coördineren van de werkvoorbereiding. Daarnaast weet je je team naar een hoger plan te brengen 

qua professionaliteit en efficiëntie. Naast een sturende rol binnen het team ben je ook verantwoordelijk voor het 

opstellen en bewaken van de werkplaatsplanning. Je geeft dagelijks leiding aan circa 6 personen (orderverwerking, 

inkoop, planning en logistiek medewerker). Tevens draag je bij aan het continu verbeteren en stroomlijnen van de 

processen, het sturen op KPI’s en het coachen, motiveren en ontwikkelen van je team. Door het brede karakter van 

deze rol zul je veel verantwoordelijkheden hebben en een impact kunnen hebben op de afdeling en de prestaties. 

Samen werk je aan een goed georganiseerde werkomgeving en zorgt daarbij voor een correcte procesadministratie. 

Je schakelt proactief met de afdelingen werkplaats en verkoop.  

Je team is medeverantwoordelijk voor de geleverde kwantiteit en kwaliteit. 

 

Wat vragen wij? 

 Je beschikt over MBO+/ HBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt kennis en ervaring met ERP systemen;  

 Je hebt aantoonbare ervaring met planning; 

 Je hebt aantoonbare ervaring in aansturende functie is een pré; 

 Je hebt aantoonbare ervaring in het verbeteren van processen is een pré; 

 Je bent flexibel, open en eerlijk, collegiaal, communicatief vaardig en enthousiasmerend; 

 Je bent een vakvolwassen teamspeler, initiatiefrijk en proactief, beschikt over analytisch vermogen en bent 

resultaat-en oplossingsgericht; 

 Je hebt coördinerende kwaliteiten en je neemt graag de voorbeeldrol. 

 

Wat bieden wij? 

 Je krijgt een stoel op kantoor in een goede en collegiale werksfeer; 

 Je krijgt een marktconform salaris natuurlijk; 

 Je krijgt interne en externe trainingen waardoor je elke dag een beetje beter gaat worden; 

 Je krijgt vakantiedagen volgens de CAO, daarna wel terugkomen natuurlijk; 

 Veel actie, elke dag is anders en er is voldoende uitdaging; 

 Kortom, een leuke fulltime (38 uur) job in een jong team! 

 

Wil jij deze baan?  

Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren. Stuur jouw CV en motivatie naar frank@instra.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:frank@instra.nl

