
www.maasjacobs.nl

Vacature Service Planner Maas-Jacobs Kunststof Kozijnen

Maas-Jacobs is een veelzijdige, creatieve ontwikkelende bouwer en kunststof kozijnen 
fabrikant uit Zundert die voornamelijk actief is in Midden- en West Brabant. Met zo’n 130 
medewerkers actief binnen dit familiebedrijf werken wij dagelijks aan zeer diverse (middel)
grote projecten waarbij kwaliteit, lef en creativiteit een grote rol spelen. Maas-Jacobs 
Kunststof Kozijnen heeft zich naast de projectmatige markt tevens gespecialiseerd op de 
particuliere kunststof kozijnen markt.  

Functie: In de functie van service planner ben je mede verantwoordelijk voor de 
kwaliteitsbewaking en het opstellen van de wekelijkse planning voor de monteurs, hierbij werk 
je met diverse planningssystemen. Het is belangrijk dat je zorgt voor een goede afstemming 
tussen planning, beschikbare middelen en onderdelen. Je neemt klachten, servicemeldingen 
en kleine opdrachten aan en reageert op eventuele klachten. In voorkomende gevallen 
ondersteun je bij administratieve taken en taken van de werkvoorbereider. 

Profiel:
• Minimaal MBO niveau (technische achtergrond een pré).
• Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Ervaring met geautomatiseerde systemen.
• Energiek persoon met nieuwe inzichten, uitstekende contactuele eigenschappen en een   
 resultaatgerichte en proactieve instelling.
• Ervaring als service planner of een vergelijkbare rol in een serviceorganisatie.
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.
• Parttime 20-25 uur per week en fulltime mogelijk.

Wij bieden: Je komt te werken in een zeer dynamische werkomgeving met veel ruimte voor 
eigen inbreng in een zelfstandige veelzijdige functie. De organisatie heeft zeer korte lijnen, een 
informele werkcultuur en een collegiale sfeer. Wij bieden een marktconform salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Spreekt dit je aan en ben je er van overtuigd dat je de juiste persoon bent om onze 
organisatie te komen versterken stuur dan voor woensdag 27 januari je CV + motivatiebrief 
naar info@maasjacobs.nl. 
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Vacature Service Planner Maas-Jacobs Kunststof Kozijnen

Maas-Jacobs is een veelzijdige, creatieve ontwikkelende bouwer en kunststof kozijnen 
fabrikant uit Zundert die voornamelijk actief is in Midden- en West Brabant. Met zo’n 150 
medewerkers actief binnen dit familiebedrijf werken wij dagelijks aan zeer diverse (middel)
grote projecten waarbij kwaliteit, lef en creativiteit een grote rol spelen. Maas-Jacobs 
Kunststof Kozijnen heeft zich naast de projectmatige markt tevens gespecialiseerd op de 
particuliere kunststof kozijnen markt.  

Functie: In de functie van service planner ben je mede verantwoordelijk voor de 
kwaliteitsbewaking en het opstellen van de wekelijkse planning voor de monteurs, hierbij werk 
je met diverse planningssystemen. Het is belangrijk dat je zorgt voor een goede afstemming 
tussen planning, beschikbare middelen en onderdelen. Je neemt klachten, servicemeldingen 
en kleine opdrachten aan en reageert op eventuele klachten. In voorkomende gevallen 
ondersteun je bij administratieve taken en taken van de werkvoorbereider. 

Profiel:
• Minimaal MBO niveau (technische achtergrond een pré).
• Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Ervaring met geautomatiseerde systemen.
• Energiek persoon met nieuwe inzichten, uitstekende contactuele eigenschappen en een   
 resultaatgerichte en proactieve instelling.
• Ervaring als service planner of een vergelijkbare rol in een serviceorganisatie.
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden: Je komt te werken in een zeer dynamische werkomgeving met veel ruimte voor 
eigen inbreng in een zelfstandige veelzijdige functie. De organisatie heeft zeer korte lijnen, een 
informele werkcultuur en een collegiale sfeer. Wij bieden een marktconform salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Spreekt dit je aan en ben je er van overtuigd dat je de juiste persoon bent om onze 
organisatie te komen versterken stuur dan voor woensdag 9 november je CV + motivatiebrief 
naar info@maasjacobs.nl. 

Vacature Projectontwikkelaar Maas-Jacobs Vastgoed

Maas-Jacobs Vastgoed speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen en realiseren van 
toekomstbestendige, duurzame woongebieden waarbij de wensen van de klant altijd centraal 
staan. Met deze projecten willen we Zuidwest Nederland mooier en dynamischer maken.
In onze orderportefeuille zoeken we naar een juiste balans tussen aantrekkelijke 
nieuwbouwlocaties én uitdagende, binnenstedelijke herbestemmingslocaties.
Een greep uit onze projecten vind je op www.maasjacobs.nl.

Ben jij een ondernemende ontwikkelaar die toe is aan een nieuwe uitdaging?
Wil je graag werken in een betrokken familiebedrijf dat spraakmakende projecten realiseert? 
Is het realiseren van projecten met lef, creativiteit en kwaliteit jou op het lijf geschreven?  

Dan past de functie van PROJECTONTWIKKELAAR bij Maas-Jacobs vastgoed bij jou!  

Lees meer over deze vacature op onze website:
www.maasjacobs.nl/meeroverMaas-Jacobs/vacatures 

Solliciteren?
Spreekt dit je aan en ben je ervan overtuigd dat je de juiste persoon bent om onze organisatie te 
komen versterken, mail dan voor 16 april a.s. je CV en motivatie naar vacatures@maasjacobs.nl


