
 

 

 

Al 135 jaar is KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en heeft het een eigen zeilmakerij. 
Sinds 1883 leveren wij hijsmiddelen op het gebied van de bouw, kraanbedrijven, industrie, 
transport, offshore en windenergie, scheepsbouw en de landbouw. Keuring en inspectie van 
hijsmiddelen is een vast onderdeel van onze dienstverlening. KWINT is een familiebedrijf, 
heeft van oudsher een landelijke dekking en is groeiende. We zijn volop in ontwikkeling en om 
alle kansen optimaal te benutten zijn wij op zoek naar een: 
 

Planner Service & Inspectie 
Groningen 

 
De functie: 
Als planner ben je werkzaam op de afdeling Service & Inspectie (S&I). Hier ben je 
verantwoordelijk voor de planning van de Servicemonteurs die door het hele land zitten. Zo 
plan je bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende inspectie opdrachten en diverse inspecties, 
reparaties en montages op basis van de gemaakte afspraken met zowel de in- als externe 
klant. Je zet de juiste mensen in op de juiste plek, rekening houdend met de benodigde 
kwalificaties. Ook zorg je er voor dat het juiste materiaal ingezet wordt. Dit alles doe je op een 
zo efficiënt mogelijke manier. 
 

Wie zoeken wij? 

Voor deze veelzijdige functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat, waar onze 
Servicemonteurs op kunnen rekenen. Je bent een echte planner en denkt en werkt op 
minimaal MBO niveau. Je hebt ervaring in de techniek, bent stressbestendig, besluitvaardig 
en heel klantgericht. Je kan goed werken met MS office. Kennis van Exact Globe Next is een 
grote pré. Je hebt daarnaast minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie in een 
soortgelijk bedrijf. 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden veelzijdigheid, scholing en opleiding. We zijn een dynamisch bedrijf dat continu in 
beweging is. We kennen een prettige werksfeer en een open cultuur. 
Wij bieden een fulltime functie voor 38 uur in de week, met kans op een contract voor 
onbepaalde tijd met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de SZS-cao. 
 
Reageren:  
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar 
jobs@kwintgroep.nl t.a.v. Maaike Struis. 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze vestiging in 
Groningen en vragen naar Richard Datema 050-316 89 89. 
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