
Vacature
Planner.

Kom werken bij Fenceweb!

Enthousiast?

Lees je deze vacature en ben je nieuwsgierig geworden naar meer? 
Neem dan contact met ons op! Je kunt solliciteren via onderstaande buttons, 
maar we kunnen ook gewoon een keer een bakje koffie doen! 

Strootsweg 8

7547 RX Enschede

085 - 130 1947

hr@fenceweb.com

Wie is Fenceweb?

Fenceweb is een jonge onderneming met meerdere webshops; 
www.hekwerkonline.nl (B2C Nederland), www.zaunonline.de (B2C Duitsland) 
en www.fenceweb.com (B2B meertalig). Wij zijn een atypische webshop: 
ontstaan vanuit een productiebedrijf, groot geworden in staalproducten als 
bewapeningsproducten en hekwerken. We zagen kansen voor online verkoop 
van hekwerken op de consumentenmarkt. Het begon als een reis met onbekende 
bestemming, maar het is nu serieuze business met jaarlijks 200% groei. 

Doordat de reis voor ons nog steeds een ontdekking is, zul je wel van avontuur 
moeten houden wanneer je bij ons wilt werken. Maar als je het avontuur aangaat, 
is het een fantastische reis! 

Als planner bij Fenceweb kijk je naar de orders van klanten en plan je deze zo in 

dat  deze aan het eind van elke dag gepickt en onderweg naar de klant zijn. 

En dat natuurlijk zo efficiënt mogelijk. Je communiceert met het magazijn, met 

de vervoerders, met de eigen bezorgers, met de collega’s op kantoor en uiteraard 

met onze klanten. Dankzij jou loopt alles gestroomlijnd en krijgen alle klanten hun 

bestelling zoals het hoort. Bij Fenceweb vinden we klanttevredenheid erg belang-

rijk, je speelt hier een belangrijke rol in.

Ben jij onze nieuwe planner? 

Je belangrijkste verantwoordelijkheden:
• Orders inplannen bij de verschillende vervoerders.
• Orders inplannen bij onze eigen bezorgbussen.
• Orders inplannen bij onze montage teams. 
• Afstemming over de te picken orders met (de teamlead van) het magazijn.
• Track houden op de levertijden die we onze klanten beloven.

Wie ben jij?

Wanneer je bij ons werkt moet je vooral vrolijk zijn, je best doen en collegiaal zijn. 
Herken je jezelf in onderstaande, is dat een pré:
• Je bent de spil tussen kantoor en magazijn.  
• Probleemoplosser.
• Communicatief vaardig.
• Zelfstandig.
• Pro-actief en vol drive

Solliciteren
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