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Wil jij bijdragen aan de toekomst van gas? Voor onze vestiging in Boom (België) zijn wij op zoek naar 

een  

Service Coördinator & Planner (fulltime) 

 

Als Service Coördinator & Planner ben jij een belangrijke schakel in onze organisatie. Je bent 

verantwoordelijk voor een tijdige en efficiënte planning van onze monteurs (service en montage) ten 

aanzien van de binnenkomende storingen, onderhoud en de opvolging hiervan.  

 

Plannen & organiseren: een functie van groot belang  

In onze organisatie is iedere dag anders, maar de hoge kwaliteit van onze planning is door jou een 

constante factor. Hierbij houd je rekening met verschillende variabelen en ga je indien nodig in 

overleg met de Projectengineer/Werkvoorbereider. Je hebt dagelijks contact met onze monteurs en 

onderhoudt dit contact ook goed.  

 

Jij vervult je rol succesvol door het: 

 plannen van de service- en montagedienst (aannemen storingen, plannen van onderhoud en 

beantwoorden klantvragen) 

 opstellen van offertes voor onze small bulk klanten en kleine projecten 

 plannen en bestellen van benodigd materiaal, servicegerichte diensten en 

inleenkrachten/onderaannemers inclusief voorraadbeheer 

 meer- en minderwerk verwerken, voorbereidende werkzaamheden tbv de facturatie en 

verzorgen van de nacalculatie 

 

Jij weet hoe je de mouwen moet opstropen en bent vaak degene die als eerste een actiepunt ziet en 

dit omzet in actie. Jouw werk kenmerkt zich door zorgvuldigheid. Je zet je volledig in voor je 

werkzaamheden en bent trots op wat je bereikt. Daarnaast denk je graag mee om onze klanten zo 

goed mogelijk van dienst te zijn. Jij vindt het belangrijk om goede relaties op te bouwen en beschikt 

dan ook over indrukwekkende communicatieve skills. 

 

Onze ideale collega: 

 heeft een TSO Mechanica / Techniek opleiding, bij voorkeur aangevuld met relevantie 

cursussen of trainingen  

 is topografisch goed onderlegd en heeft affiniteit met techniek; 
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 beheerst de Nederlandse taal uitstekend, en kan Franstalige klanten te woord staan. (Engels 

is een pre); 

 woont in omgeving Boom; 

 is fulltime beschikbaar. 

 

Werken bij de Visser 

We zijn trots op wat we doen, hebben gedaan en nog gaan doen. We zijn een no-nonsense en 

informeel familiebedrijf; we stimuleren onze mensen om nieuwsgierig te blijven en vragen te stellen. 

Samen blijven we werken aan onze deskundigheid en de persoonlijke ontwikkeling van ieder 

individu. Veiligheid en kwaliteit staan voorop in alles wat we doen: ons veiligheidsbewustzijn zorgt 

ervoor dat iedereen veilig thuiskomt.  

 

Ons aanbod: 

 Goede verloning en extra legale voordelen  

 Vaste voltijdse boeiende job met veel variatie  

 Een uitdagende werkomgeving en een hecht en loyaal team van collega’s 

 Ruimte om je te ontwikkelen met een persoonlijk opleidingsplan  

 Werken in een enthousiast team 

 

Werken met wereldmerken?  

Ben jij klaar om je mouwen op te stropen? Geef gas bij en deel jouw strakke organisatie skills met 

ons. We horen graag hoe jij het verschilt kunt maken bij De Visser. Mail je cv en motivatie naar 

vacatures@devisser.eu.  

 

Meer weten? Neem contact op met onze HR Adviseur Ellen Daenen via +31 (0)320 221468.  

 

Over ons 

De Visser is sinds 1954 gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en onderhoud van vloeibare en cryogene 

gasinstallaties. We hebben een breed klantenbestand in binnen- en buitenland, waaronder Texaco, 

Total, BP-gas, Antargaz, Benegas, Shell en Gulf. Daarnaast bedienen wij ook diverse andere 

particuliere en industriële klanten en fabrikanten. Met ca. 60 medewerkers verspreid over 

vestigingen in Lelystad, Amsterdam en Boom, streven we naar het bieden van creatieve en 

innovatieve oplossingen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en veiligheid. 
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