
 

 
 
 

 

Assistent Planner  
Materieel en Machineverhuur (M/V) 40 uur  

 
In verband met de groei van een van onze vestigingen verwelkomen we graag op korte termijn een 
nieuwe collega voor ons hoofdkantoor in Groningen. 
 

Wat ga je doen?  
 
Als Assistent planner van de Gjaltema Groep ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het 
realiseren van het logistieke proces in de materieel en machineverhuur.  
Jouw logistiek inzicht zorgt ervoor dat het transport zo efficiënt mogelijk, naar wens van onze klanten, 
wordt ingedeeld. Je taken bestaan uit het ondersteunen van de hoofplanner op gebied van zowel 
transport als machineplanning. Wat betekent dat je zowel de vrachtwagens indeelt maar ook bepaalt 
welke machine voor de opdracht wordt ingezet. Hiervoor onderhoud je nauw contact met de 
terreinmedewerkers, technische dienst of leveranciers. In samenwerking met de terreinmedewerkers 
zorg jij ervoor dat de machines klaar staan voor de chauffeurs.  
Je komt terecht in een organisatie waar ruimte is om je goed in te werken en waar je je snel thuis zult 
voelen. Regelmatig heb je contact met je collega’s en leveranciers uit andere rayons, collega’s van de 
uitvoering en manager.  
 

Jij bent de medewerker van Gjaltema als:  
 

- Je woonachtig bent in de regio;    

- Je nauwkeurig bent 

- Je een aanpakker bent 

- Je bestand bent tegen hectiek en ondanks de drukte goed het overzicht kunt bewaken; 

- Je al enkele jaren ervaring in de transport / logistiek hebt; 

- Je bent communicatief vaardig; 

- Je MBO niveau hebt; 

- Je affiniteit met groot en klein materieel hebt; 

- Je in het bezit bent van rijbewijs B.  

- Je positief ingesteld bent en zoekt naar de beste oplossing 
 

Wij bieden jou:  
  

- Een prima salaris dat past bij je kennis en werkervaring; 

- Een uitstekende pensioenregeling; 

- 32 vakantiedagen op jaarbasis en 8% vakantietoeslag;  

- Een contract met uitzicht op vast; 

- Ruimte voor doorgroeimogelijkheden; 

- Fijne klanten voor wie je praktische oplossingen bedenkt; 

- Leuke en nieuwsgierige collega’s die hun vakkennis en praktijkervaring met je delen; 
 
Met ruim 40 jaar ervaring en vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Moerdijk is de Gjaltema Groep 
specialist op het gebied van het verzorgen van de complete bouwplaats inrichting, stalensysteem 
steigers, hoogwerkers, bemande onbemande verreikers, grondverzet, units, sanitaire 
voorzieningen etc. voor de bouw, infra, industrie en scheepsbouw.   
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

Privacyverklaring  
 

Gjaltema behandelt sollicitaties en cv’s zeer zorgvuldig. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk 

zijn voor het sollicitatiedoel worden bewaard en bewerkt, zie ook https://gjaltema.eu/privacyverklaring/. 

 

Contact 

 
Interesse in deze afwisselende en zelfstandige functie, dan ontvangen wij graag je cv en een korte 

motivatiebrief. Dit kun je per e-mail versturen naar personeelszaken@gjaltema.eu ter attentie van 

Emily Rozeboom,afdeling P&O. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met de afdeling 

personeelszaken via hetzelfde email adres. 
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