
 

 
 

NASSAU Door NV 

Westerring 13a 

BE – 9700 Oudenaarde  

Telefoon: +32 55 30 70 00 

Fax: +32 55 30 70 01   

sales@nassau-door.be 

www.nassau-door.be  

 
NASSAU DOOR NV is de Belgische vestiging van het Deense NASSAU DOOR  A/S. Wij ontwerpen, 
produceren en installeren de NASSAU sectionaalpoorten, garagepoorten, high speed doors en 
toebehoren. Wij onderscheiden ons door een stevig uitgebouwd eigen montage- en serviceteam. 
Daardoor komen we 24/24 en 7/7 tegemoet aan de noden van onze diverse klanten. Op zeer korte 
termijn wensen wij ons planningsteam te versterken met een gedreven en dynamische 
 
 

PLANNER/COORDINATOR m/v 
 
 
OMSCHRIJVING 
Je bent samen met je collega-planners verantwoordelijk voor de aansturing van de service 

techniekers in uw sector. Van eight to five plan je hun werkzaamheden, zowel op vlak van 

technische storingen, preventief onderhoud alsook dringende herstellingen. Tevens ben je de 

contactpersoon voor de klanten op het vlak van service en volg je ook heel het proces 

administratief op. De volgende taken neem je voor je rekening: 

 Het behandelen van inkomende oproepen en mails i.v.m. bestellingen, leveringen, 
herstellingen, onderhoud,... 

 Het opmaken van rendabele en klantgerichte planning van de techniekers  

 Het direct aansturen van de service monteurs. 

 Het behandelen van uitgevoerde interventies. 

 Het opvolgen van het volledig administratief proces tot facturatie. 
 

In nauwe samenwerking met uw collega’s, de service monteurs en de service verkopers 

(buitendienst) en vanuit kennis en ervaring, werk je actief mee aan de verdere professionalisering 

van het volledige planningsproces.  

 
PROFIEL 

 Je genoot bij voorkeur een technische opleiding op A-2 niveau of bent gelijkwaardig door 
ervaring. 

 Ervaring in de industriële poortenbranche is natuurlijk mooi meegenomen, maar niet 
absoluut noodzakelijk.  

 Je bent stressbestendig, nauwkeurig & precies, communicatief, diplomatiek en een 
teamplayer. 

 Je denkt klantgericht en hebt empathisch vermogen. 

 Je bezit een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als 
schriftelijk, Engels is een pluspunt. 

 Je bent een ervaren PC-gebruiker. 

 Bij voorkeur woonachtig in de brede regio rond Oudenaarde. 
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AANBOD 
NASSAU DOOR biedt U een uitdagende fulltime job binnen een sterk internationale groeiende 
groep met een stabiele werkomgeving. Een functie met veel vrijheid en zelfstandigheid. De 
mogelijkheid om met een topproduct te werken in een markt met veel potentieel. Je ontvangt een 
marktconforme verloning in functie van ervaring en kennis. 
 
INTERESSE? 
Zie jij de functie van Planner/Coördinator bij NASSAU DOOR NV wel zitten? Stuur dan een 
gemotiveerd cv naar hr@nassau-door.be 
 


