
 

 
 

 

 

Planner 
binnen HCI Industrial Services bv. 

Vestigingsplaats: Hoek, Terneuzen 

Hoofdtaken: 
- Het inplannen van personen, voertuigen en materiaal. 
- Up-to-date brengen van de LTP (Lange Termijn Planning). 
- Overleg voeren met de centrale planning in Antwerpen. 
- Het verzorgen voor de benodigde administratieve documenten. 
- Onderhouden van contacten met medewerkers, leidinggevenden, klanten en interne 

ondersteunende afdelingen. 
- Zorg dragen voor meest efficiënte inzet van mens en middelen rekening houdend met 

kwalificaties en capaciteiten. 
- Praktisch overleg met opdrachtgever over mogelijk materieel inzet. En overleg met 

supervisie over mogelijke inzet van materieel en werknemers.  
- Het maken en voorbereiden van werkbonnen en deze klaarleggen. 
- Opvolgen van binnengekomen werkbonnen na job. Verzamelen, sorteren en nalopen/ 

afpunten van deze bonnen t.b.v. facturatie en salarisadministratie. 
- Correct administreren van het afvalverwerkingsregisters zowel van ontdoener en 

transporteur. 
- Het aanmelden van afvalstromen bij diverse afvalverwerkers. 
- Aanmelden van tankreinigingen. 
- Opstellen van uitvoerdocumenten. 
- Tankbonnen maandelijks verwerken. 
- Goed- en afkeuren van verlofaanvragen en dit noteren in het verlofoverzicht. 
- Jaarlijks de consignatielijst opstellen, up-to-date maken en wekelijks verspreiden naar alle 

betrokkenen. 
- Aanmelden medewerkers bij klanten.  
- Verzorgen van A1, Limosa’s etc. 
- Aftekenen prestatiestaten. 
- Toebedelen en terug binnenhalen van sleutels hulpwagens, t-tags en tankkaarten. 
- Verstrekken van maaltijdbonnen bij overuren en dit bijhouden in het overzicht. 
- Bij klantenklachten, ongewenste voorvallen, mogelijke verbeteringen en oplossingen 

rapporteren aan leidinggevenden.  
- Opdrachten aannemen en offerteaanvragen doorzetten aan commerciëel verantwoordelijke. 
- Werkbonnen opvolgen en verwerken in de desbetreffende systemen. 

 

Neventaken: 
- Ontvangst bezoekers 
- Centrale telefoonontvangst 
- Rapporteren van klachten en ongewenste voorvallen aan de afdeling KVM. 
- Uitschrijven van vergunningen. 
- Afsluiten van gebouw en hek laydown. 
- Het bijscholen en onderhouden van vakkennis deze nodig zijn voor de betreffende 

werkzaamheden 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

Bevoegdheden: 
- Verantwoordelijk voor de verwerking van de benodigde administratieve handelingen. 
- Het ondertekenen van documenten zoals werkgeversverklaringen bij aanmeldingen, 

prestatiestaten, uitvoerdocumenten. 
 

Verantwoordelijkheden: 
- Verantwoordelijk voor de dagelijkse planning op de meest zorgvuldige, efficiënte wijze. 
- Verantwoordelijk voor een correcte (positieve, collegiale) communicatie en collegiale sfeer 

met alle medewerkers. 
- Verantwoordelijk voor alle hoofd- en neventaken. 

 
Competenties: 

- Plannen en organiseren 
- Diplomatiek 
- Nauwkeurig en efficiënt werken. 
- Communiceren 
- Betrouwbaarheid 
- Tactisch 
- Empatisch 

 
 

Kwalificaties: 
- Opleiding / werk- en denkniveau minimaal niveau 4 
- Communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.  
- Kennis en ervaring met het werken van Microsoft Office.  
- Kennis van en of ervaring met bedrijfsmatige externe software. 

 


