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René Prinsen Spoorwegmaterialen zoekt per direct een fulltime 

Transport- en materieelplanner (m/v)
    Functie omschrijving
Als Transport- en materieelplanner ben je verantwoordelijk voor het inplannen van circa 15 machinisten en chauffeurs in de 

buitendienst inclusief materieel en hulpstukken. In deze rol kun je goed met mensen en complexe en dynamische planningen 

omgaan. Je bent in staat het overzicht te behouden. Tevens coördineer je alle inkomende materiaalstromen en organiseer je de 

leveringen naar onze klanten. Je ontvangt werkopdrachten van klanten en collega’s, zet deze naar de juiste prioriteit en commu-

niceert ze naar de mensen in de buitendienst. Daarnaast onderhoud je dagelijks contact met onze klanten, leveranciers en met 

interne collega's. Tot je overige werkzaamheden behoren tevens: het maken van werkbonnen, rapportages en voorbereiden/

bijsturen van projecten, telefonische storingsdienst in nacht- en weekenden.

    Aanbod
René Prinsen Spoorwegmaterialen biedt een enthousiaste en resultaatgerichte werkomgeving met nadruk op eigen verantwoor-

delijkheid en initiatief. René Prinsen Spoorwegmaterialen biedt je een arbeidsovereenkomst met een goed marktconform salaris, 

storing- en overwerktoeslagen en  goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

  

    Functie-eisen
MBO+/ HBO werk- en denkniveau, bijvoorkeur in een logistieke richting; Belangrijke pré is ervaring met railinfra

Minimaal 5 jaar werkervaring. Bij voorkeur planningservaring. Ervaren gebruiker van MS-Excel en MS-projects. 

Goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. Organiserend vermogen. Klantgericht. Kostenbewust. Accuraat. 

Sterk in het stellen van prioriteiten en overzicht houden. Stressbestendig. Geen 9 tot 5 mentaliteit.  Beheersing van de Duitse en 

Engelse taal.

    Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Laat ons dan kennis met je maken! Stuur jouw sollicitatiebrief en CV toe aan: 

rene@reneprinsen.nl

René Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. staat bekend als 
leverancier van een compleet pakket van producten en 
diensten voor de Europese railinframarkt. René Prinsen 
Spoorwegmaterialen verzorgt voor haar klanten spe-
cifieke werkzaamheden op en aan het spoor zoals het 
opbreken van sporen, het ontgraven en het weer op-
bouwen van nieuwe onderbanen en sporen. Deze werk-
zaamheden worden gerealiseerd door gekwalificeerd en 
ervaren personeel met een ruime keuze aan machines en 
zeer specifieke hulpmiddelen. 

 
Al het onderhoud aan machines gebeurt in eigen beheer 
en vindt plaats op de werf te Woudenberg. Op deze werf 
verzorgt René Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. de recycling van spoorwegmaterialen. Het ruime assortiment aan herbruikbare 
maar ook nieuwe materialen zoals dwarsliggers, spoorstaven, bijbehorende bevestigingsmiddelen, wissels en overwegen worden 
verkocht in Nederland maar ook Duitsland, België, Frankrijk, Engeland en Ierland. Transporten van materialen alsmede het verzet-
ten van het materieel en de hulpstukken worden door eigen vrachtwagens verzorgd. 

 


