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VACATURE PLANNER/OPERATIONS ASSISTENT [FT1] 
 
Zoek jij een uitdagende functie binnen een jong en avontuurlijk bedrijf waarbij geen enkele dag hetzelfde is? 
Wil je in een klein, hecht team werken waarbij betrokkenheid (bij en met elkaar) voorop staat? Zoek jij een 
baan bij een bedrijf dat een unieke, spannende, maar vooral veilige dienst verleent op hoog niveau? Voel jij 
je op je best binnen hectische situaties waarbij alles staat of valt met jouw planmatige inzicht? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 
 
HET BEDRIJF EN DE FUNCTIE 
Rope Access Noord (RAN) is een multidisciplinair Gronings bedrijf dat diverse werkzaamheden uitvoert op 
lastig bereikbare plekken. Hierbij kun je denken aan inspectie, onderhoud en reparatie op on- en offshore 
installaties die alleen, sneller en/of minder milieubelastend te bereiken zijn via touwtechnieken en 
hulpmiddelen zoals hangende bordessen. Ook zijn wij gespecialiseerd in het creëren van een veilige 
toegang voor derden, hoogteredding en trainingen veilig werken op hoogte en in besloten ruimtes. Wij zijn 
een jong, dynamisch en groeiend bedrijf met een zeer betrokken team aan professionals in zowel de 
binnen- als buitendienst. 
 
Wij zoeken een fulltime Planner & Operations Assistent die verantwoordelijk is voor de planning en inzet van 
personeel en materieel tijdens onze diverse projecten in binnen- en buitenland. Opdrachten komen vaak ad-
hoc binnen en vragen om een flexibele, snelle en adequate aanpak van de Planner. De Planner is het hart 
van het bedrijf en essentieel voor de uitvoer van de diverse projecten. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

 Het inplannen van personeel, materieel, accommodaties ter plaatse en transport 
 Een snelle en effectieve communicatie met zzp’ers en het magazijn 
 Het verwerken van de projectadministratie en opstellen van projectbrieven 
 Een terugkoppeling en rapportage aan de Operations Manager en boekhouding 
 Het contact met de verschillende opdrachtgevers 

 
WAT ZOEKEN WIJ IN JOU 
Jij bent iemand met een avontuurlijke inslag die graag zijn handen uit de mouwen steekt. Je bent accuraat, 
stressbestendig en gaat graag planmatig te werk. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en houdt 
continue het overzicht, ook in hectische tijden. Daarnaast beschik je over een flinke dosis gezond verstand, 
blijf je altijd professioneel en houd je van werken in een klein team. 
 
Jij beschikt over: - Een HBO denk- en kennisniveau 

- Een rijbewijs B 
- Een uitstekende taalbeheersing in het Nederlands en goede taalbeheersing in 

het Engels (in woord en geschrift, enige beheersing van de Duitse taal is een 
pré. 

- Technisch industriële kennis 
 

Jij hebt: - Kennis van, en enige ervaring met, MS Office en IT-systemen 
- Enige ervaring als planner (of soortgelijke functie) binnen de industriële 

dienstverlening en interesse voor techniek 
- Commercieel en financieel inzicht en weet hiernaar te handelen 
- Geen kantoormentaliteit 
- Een flinke dosis gezond verstand 

 
Jij bent: - Zelfstandig, proactief, avontuurlijk en professioneel 

- Communicatief vaardig en oplossingsgericht 
- Flexibel en stressbestendig 
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WAT BIEDEN WIJ 
Wij bieden jou een uitdagende functie waarbij een prettige en informele werksfeer voorop staat. Het kleine, 
hechte team waarin jij beland, stelt jouw mening zeer op prijs. Wij vinden het belangrijk dat ieder zich 
gehoord en op zijn plek voelt binnen RAN. Hierbij is voldoende aandacht voor informeel contact, zowel 
tijdens als na het werk (bedrijfsuitjes). 
 
Je krijgt bij ons volop de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via trainingen en opleidingen. Jouw uren zijn 
flexibel in te delen, uiteraard mits het werk dit toelaat. Ook bieden wij goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden en een salaris passend bij deze functie.  
 
SOLLICITEREN 
Heb jij zin om aan de slag te gaan bij ons? Leuk! We ontvangen je motivatie en curriculum vitae graag 
uiterlijk 1 november 2020 per e-mail aan Sylvia ter Wal, Personeelszaken (sylvia@ropeaccessnoord.nl). Als je 
extra informatie wilt over de inhoud van de functie, dan geven wij je deze graag. Je kunt hiervoor telefonisch 
contact opnemen met Sylvia op tel.no. 06-30016175. 
 
 


