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Wij behoren wereldwijd tot de top drie van bedrijven in de markt voor toegangs- en beveiligingsoplossingen. Met meer dan 15.000 
medewerkers staan wij in meer dan 130 landen aan de zijde van onze klanten. En wie bij ons komt werken, merkt het meteen: We zijn 

nieuwsgierig naar mensen en verwachten altijd het beste van hen. Het openhartig tegemoet treden van nieuwe collega's en ze met 
vertrouwen verwelkomen - voor ons maakt het deel uit van de cultuur die ons al jaren succes brengt. Vertrouwen is wat ons verbindt 

bij dormakaba. En wat zorgt voor een perfecte start voor je carrière bij ons. 
 

Service coördinator (planner) 
Dodewaard 

 

 
Ben jij een echte regelaar? Word je blij van het ontzorgen van de klant en hou je het overzicht over 
meerdere lopende projecten?   
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en getalenteerde planner om ons team te versterken.  
 

Maandag om 08:00 begint jouw werkdag te Dodewaard, je pakt een kop versgemalen koffie en zet je computer aan. 
Terwijl je je collega’s begroet, gaat de telefoon. De werkweek is begonnen! Als planner ben jij het eerste aanspreekpunt 
voor de klant én servicemonteurs over het inplannen van storingen en preventief onderhoud. Aan de hand van 
werkorders plan je de werkzaamheden in. Je zorgt voor duidelijke communicatie met de klant en monteurs. Jij bent de 
spin in het web tussen de klant en de interne organisatie.  
 
Daarna zorg je voor een foutloze verwerking van de communicatie en vastlegging van de planning in het 
geautomatiseerde administratieve systeem. Je bereidt opdrachten tot in de puntjes voor en zorgt voor een efficiënte 
planning. Hiervoor werk je nauw samen met het service field management, service contact center, monteurs, service 
sales en opdrachtgever. 
 
Je bent iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt nauw samen met je collega’s, hebt een positieve 
instelling en je schroomt je niet om een verbetering voor te stellen. 
 
Jouw profiel  
 

• Bij voorkeur werkervaring als planner, gewerkt in (commerciële/service) plannersfunctie  

• Goede kennis van Office en ervaring met ERP- en CRM-pakketten (SAP, Salesforce/ServiceMax) 

• Je geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid  

• Je bent communicatief sterk en spreekt en schrijft foutloos Nederlands  

 
Wij bieden  
 

• Een marktconform salaris, op basis van 40 uur per week  
• De mogelijkheid om te werken voor toonaangevende organisaties  
• Een informele en sympathieke werksfeer  
• Een inspirerende werkomgeving   
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals tegemoetkoming in zorgpremie 

• Flexibele werktijden 

• EBIT-bonusregeling  
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