
 

Operationeel planner bij Heras Mobile (1,0 FTE) 

In deze rol ben jij samen met je collega's de spil tussen de klant, salescollega’s en 

transporteurs. Jij bent een echte aanpakker en voelt je thuis in een dynamische en snelle 

omgeving. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Heras Mobile Fencing & Security: dé toonaangevende internationale expert in 

tijdelijke en semipermanente hekwerk- en beveiligingsoplossingen. Wij zijn onderdeel van 

de Heras Group, een groep van bedrijven actief in buitenbeveiliging, welke sinds 2019 in 

handen is van Equistone. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Best (NL) en in Europa hebben 

we twee productielocaties in Frankrijk en België en diverse verkoopkantoren binnen Europa 

(Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, UK, Scandinavië).  

Onze cultuur & waarden 

Wij hebben binnen Heras Mobile een open en informele cultuur. In onze platte organisatie 

krijgen medewerkers alle ruimte om zich te ontwikkelen en verder door te groeien. Daarom 

krijg je in je functie veel vrijheid en verantwoordelijkheid. We verwachten dan ook een hoge 

betrokkenheid en veel eigen initiatief en ondernemerschap. Dit is ook nodig want onze 

business is snel en dynamisch.  

Jouw rol 

• Je coördineert alle transporten en ondersteunt bij de planning van de montages 

binnen de Benelux en verzorgt de bijbehorende administratie; 

• Jij bepaalt de optimale rittenplanning van de vrachtwagens tegen zo laag mogelijke 

kosten; 

• Je hebt de contacten met de externe transportbedrijven en met externe 

montageploegen; 

• Jouw doel is om altijd voor een tijdige levering en montage van de juiste materialen 

op de juiste locatie conform de wensen van de klant te zorgen.  

Jouw profiel 

• Je beschikt over een mbo-/hbo-diploma; 

• Je hebt topografische kennis van de Benelux en kennis van de transportwereld; 

• Je werkt nauwkeurig; 

• Je bent goed in plannen/organiseren; 

• Je communiceert helder en durft een standpunt in te nemen; 

• Affiniteit met een ERP-systeem en techniek. 

• Je bent 40 uur in de week beschikbaar. 

 

 

 

 



 

Wat bieden wij jou? 

Bij Heras Mobile bieden wij jou een positie binnen een zeer dynamische omgeving waarbij 

elke dag anders is met veel variatie en afwisseling. Je draagt je steentje bij aan een veilige 

omgeving en helpt om onze samenleving te beschermen. Je creëert jouw eigen toekomst bij 

Heras Mobile. Tenslotte zijn er volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te 

groeien. Daarnaast bieden wij het volgende; 

• Marktconform salaris 

• Bonusregeling 

• Internationale positie met veel zelfstandigheid en vrijheid 

• Laptop 

• Jaarlijks 8% vakantiegeld 

• Reiskostenvergoeding 

• Jaarlijks 27 verlofdagen + 13 ADV dagen 

• CAO Metalektro 

 

Iets voor jou? 

Solliciteer dan direct via de website of verstuur je CV naar n.driessens@tmpp-group.com en 

wij geven je spoedig een reactie. Indien je graag meer informatie zou willen ontvangen over 

de vacature of de sollicitatieprocedure dan kun je ook rechtstreeks contact opnemen met 

Bram Dalemans (b.dalemans@heras-mobile.nl). 
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