
 
 

Planner / Procesleider 
Locatie Plesmanweg te Rotterdam – 40 uur per week 

Dit is jouw functie 

Shunter kent meerdere productie-units welke zich bezig houden met het onderhoud en/of revisie aan 
verschillende locomotieftypen. De afdeling planning is dé schakel tussen klant en productie om ervoor zorgen dat 
onze klanten steeds op tijd kan beschikken over het materiaal dat bij ons in onderhoud of reparatie is geweest. 
Omdat de omgeving continu in beweging is, moet het proces daarin meebewegen. Je bent als 
planner/procesleider de persoon om richting en sturing te geven aan dit proces. Het doel is om met jouw bijdrage 
te streven naar het doel van de organisatie; door de klant te worden ervaren als het beste onderhoudsbedrijf van 
Europa! 
 
Je neemt orders aan van onze (o.a. Duitse) klant en zorgt ervoor dat dat de juiste middelen, materialen, 
methoden en mensen beschikbaar zijn. Vervolgens plan je de werkzaamheden in. Vanaf dat moment heb jij de 
leiding over het proces. Je hebt contact met de productie over de voortgang en koppelt dit tussentijds terug aan 
de klant.  
 
Je bent in staat om binnen jouw proces steeds te leiden en te sturen waar dat nodig is. Je denkt buiten dit proces 
ook steeds aan manieren om het proces te verbeteren en de systemen en structuren die je daarbij kunnen 
ondersteunen. Samen met anderen zet jij je volledig in om onze klant optimaal te bedienen.  
 
Omdat wij ruime openingstijden hebben ben je bereid te werken in een 2 ploegendienst (ochtend / avond). Je 
hebt eens in de vijf weken een telefonische consignatiedienst, waarbij je voor de klant telefonisch te benaderen 
blijft.  

Wat vragen we van jou? 

In de functie van Planner / Procesleider zijn de volgende persoonskenmerken essentieel: 

 Hoge mate van klantgerichtheid met gevoel voor prioriteiten; 

 Goede didactische vaardigheden; 

 Het vermogen om snel te kunnen schakelen; 

 Overtuigingskracht; 

 Oplossingsgerichtheid. 
Daarnaast heb je een hoge mate van energie die je stopt in je werk. Je hebt visie op de inrichting van het werk, 
niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst.  

Plaats in de organisatie 

Als Planner / Procesleider ben je onderdeel van het planningsteam van 5 personen en leg je verantwoording af 
aan de Unit Manager.  

Eisen 

De kennis en ervaringseisen die worden gesteld aan de functie zijn als volgt: 

 Minimaal een MBO niveau 4 diploma, de voorkeur gaat uit naar een AD/HBO werk- en denkniveau; 

 Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 2 à 3 jaar ervaring in een plannersfunctie in een technische omgeving; 

 Kennis van administratieve processen en automatiseringssystemen; 

 Kennis van MS-Office producten waaronder MS-Word, MS-Excel. 

Wij bieden 

 Een functie bij een unieke organisatie in de spoorbranche; 

 Een uitdagende functie waarbij je je kennis en inzicht kan toepassen en ontwikkelen;  

 Goede scholingsmogelijkheden die zorgen voor ontwikkeling op het vakgebied; 

 Samenwerking met een enthousiast en gedreven team van ervaren specialisten; 

 Een startsalaris afhankelijk van je relevante opleiding, werkervaring en leeftijd tussen de € 2.300 –           
€ 2.800,- bruto per maand (exclusief 14% ploegentoeslag en consignatie); 

 Uitstekende arbeidsvoorwaarden. 



 
 

De organisatie 

Steeds kunnen beschikken over voldoende, betrouwbaar materieel is voor onze klanten cruciaal voor een 
gezonde bedrijfsvoering. Een goede en tijdige uitvoering van onderhoud, herstel en service van rollend materieel 
is daartoe noodzakelijk. Onze uitdaging is om deze werkzaamheden, samen met de klant, zo in de treindienst in 
te passen dat deze minimaal hinder ondervindt. Het gaat hierbij steeds om het vinden van de juiste match tussen 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kosten. Wij zijn, gebruik makend van moderne methoden en technieken, 
als geen ander in staat om onze klanten te ondersteunen met alle facetten van het beheren en in stand houden 
van hun materieelpark. 
 
Niet voor niets kiezen met name de hoogwaardige vervoerders en leasemaatschappijen voor samenwerking met 
onze vakspecialisten om zo nog beter te kunnen inspelen op de vervoerswensen van hun klanten. 

 
Ben jij de Planner / Procesleider die wij zoeken? Aarzel dan niet en stuur dan je curriculum 
vitae mét motivatie naar Eline Bosman via e-mailadres hrm@shunter.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

 


