
 
 
 
 
Planner Machines  
 
Wij zijn Pronk.  
Wij zijn Pronk! Een familiebedrijf met haar oorsprong in de agrarische sector. Naast een melkveehouderijbedrijf runnen wij een 
loonbedrijf voor machines en medewerkers.  Voor dit loonbedrijf zijn wij op zoek naar een Planner voor onze afdeling Loonwerk 
en Machineverhuur  (Planner Machines). 
 
Werkzaamheden die wij verrichten zijn voornamelijk gericht op de GWW / Groen / Infra sector. Bijvoorbeeld de aanleg van 
riolering of gasleidingen, graven van sloten of bouwputten, aannemen van straatwerk, beheer van groengebieden, enz enz. Het 
is daarom prettig als je affiniteit hebt met deze werkzaamheden.  Ons werkgebied is voornamelijk in de driehoek Amersfoort-
Schiphol-Lelystad. 
  
Wat houdt je functie in?  
Als Planner Machines houdt je je binnen ons familiebedrijf bezig met de planning van onze machines, medewerkers en 
werkzaamheden. Dit doe je vanaf kantoor of thuis, maar ook vanuit het werkveld. Het is een diverse en afwisselende functie!  
 
Je hebt contact met klanten, met onze medewerkers, met uitvoerders op de werkvloer en met je collega’s op kantoor voor een 
juiste verwerking van de administratie. Daarnaast is het de bedoeling dat je regelmatig naar klanten en werklocaties gaat om te 
kijken hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.  
 
In overleg zijn de volgende werkzaamheden ook mogelijk: het klaarzetten van machines voor de volgende dag, op een trekker 
stappen wanneer we een zieke medewerker hebben, controle van machines, enz enz. Dit hangt helemaal af van je persoonlijke 
interesse.  
 
Natuurlijk word je niet in het diepe gegooid. Wij als collega’s staan je bij om rustig in het werk te laten groeien. 
 
Wat wij bieden: 
- Doorgroeimogelijkheden. 
- Afwisselende baan. 
- Prettige werksfeer in een bedrijf met een platte organisatie. We zijn een flexibel bedrijf met een goede                                                       
. koffieautomaat. 
- Veel vrijheid: je mag je eigen werkdag indelen!  
- Marktconform salaris 
 
Wat wij vragen: 
- Vroeg kunnen opstaan 
- In het bezit van rijbewijs B 
- In het bezit van VCA of bereid deze te halen.   
- Stressbestendig: last-minute aanvragen of wisselingen zie je niet als een probleem maar als een uitdaging.  
- Perfecte beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift 
- Verzorgd voorkomen.                           
- Woonachtig binnen 30 minuten reistijd vanaf Naarden is een vereiste.                                     
- Aantoonbare affiniteit met machines. 
 
Wil jij werken in een gezellig en informeel familiebedrijf? Met veel eigen verantwoordelijkheid en het zelf indelen van je eigen 
werkdag? Met de drive om jezelf en ons bedrijf naar een hoger niveau te brengen? 
 
Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met 06-50737468 of mail naar chiel@pronkgroep.nl. Ook kan je altijd eens 
een kijkje nemen of direct solliciteren op onze website www.pronkgroep.nl 
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