
Habuba BV is samen met zusteronderneming Van Uhm BV de leverancier van machines en 
materialen voor de voedselverwerkende sector. Daarnaast is het geven van een deugdelijk 
advies aan haar afnemers een steeds belangrijkere taak geworden. Uiteraard is het bieden 
van technische service voor ons essentieel.

Onze technische dienst bestaat uit gespecialiseerde medewerkers in de binnen- en 
buitendienst en is wegens uitbreiding op zoek naar:  

Serviceplanner
(full-time)

Jij bent…
Als serviceplanner ben je de spin in het web van de technische dienst van Habuba B.V.  
Je stuurt de technici aan,  die correctief en preventief onderhoud uitvoeren bij onze klanten. 
Je kunt zaken goed regelen, bent betrokken en weet wat er speelt. 
Jij bent het aanspreekpunt voor onze klanten aangaande de technische vragen die zij hebben. 
De storings- en onderhoudsmeldingen komen bij jou binnen en jij zorgt ervoor dat de 
serviceorders worden aangemaakt.  Je bent een goede organisator, betrokken, zorgt ervoor dat 
de juiste onderdelen tijdig beschikbaar zijn en dat de planning van de technici klopt. 

Je beschikt over een elektrotechnische / mechatronische opleiding, liefst met enkele 
jaren ervaring in een soortgelijke functie. Kennis van onze materie is een pré. Je bent 
een vriendelijke, enthousiaste en representatieve persoonlijkheid met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel.  Daarnaast ben je een echte teamplayer en een goede 
peoplemanager  die streeft naar tevreden collega’s en klanten. 

Wij bieden… 
Leuk, sterk afwisselend en verantwoordelijk werk bij een gezonde organisatie 
met enthousiaste collega’s. Naast een prima salaris kennen wij goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden, waarbij o.a. een prima pensioen een vanzelfsprekendheid is. 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met 
Stephen van Uhm, tel. 074 - 2662905.

Je sollicitatie, met motivatie en CV, kun je sturen naar:

Habuba b.v.
Afd. P & O, Postbus 150, 1130 AD  Volendam

email: vacature@habuba.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


