
 
 
Mennens is de specialist op het vlak van staalkabel, hijs- en hefmiddelen. 
Meer dan 100 jaar kennis en ervaring maakte van Mennens de marktleider in de Benelux.  
Onze activiteiten bestrijken dan ook het hele pakket: leveren, monteren en assembleren, keuren 
en certificeren, repareren en onderhouden, voorlichten én opleiden. Daarnaast heeft de 
vestiging Groningen een zeilmakerij. 

De Mennens Groep telt 7 zelfstandige vestigingen. De vestigingen kenmerken zich door hun 
platte organisatiestructuur. We zijn recht door zee, voeren het vak passievol uit en doen eerlijk 
zaken. Elke medewerker begrijpt precies wat onze klanten bezighoudt. Meer nog: we bieden 
keer op keer advies, plus de nodige praktische oplossingen, waarmee elke klant écht verder kan. 

Voor de vestiging Groningen zijn wij ter uitbreiding op zoek naar een: 
 

Werkvoorbereider/Planner M/V 
 

De werkzaamheden: 

 Op correcte wijze advies geven omtrent onze producten en diensten.  

 Het maken van calculaties voor klanten voor werkzaamheden in de buitendienst op het gebied van 
inspectie, reparatie en certificering. 

 Het bijhouden van de offerteprocedure m.b.t. aanvragen die per telefoon, email, post of rapportage 
van accountmanagers of monteurs binnen komen.  

 Het verkopen van inspectie-, reparatie- en certificeringswerkzaamheden buitendienst. 

 Het inkopen van goederen benodigd voor de uitvoering van buitendienstwerkzaamheden. 

 De planner ondersteunen of vervangen bij afwezigheid.  
 
Wat wij vragen: 
Hou je van techniek, kun je goed tegen hectiek  en heb je een winnaarsmentaliteit, dan past deze 
functie bij jou! Wat verwachten we  van jou: 

 Minimaal MBO werk-, denk- en ervaringsniveau. 

 Goed kunnen werken met Office software.  

 Uitstekende communicatieve vaardigheid in woord en geschrift, zowel in het 
Nederlands als Engels/Duits.  

 Technisch inzicht. 

 Commerciële instelling.  

 Klant- en resultaatgerichte instelling.  

 Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.  
 
Geboden wordt:  
Het betreft een full time functie. Wij bieden een uitstekende honorering, waaronder een 13e 
maand en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld studiemogelijkheden.  
 
Reacties: 
Mennens Groningen B.V. 
Postbus 654 
9700 AR GRONINGEN 
T.a.v.: Mevr. H. v/d Wier 
Tel. 050 – 318 30 31 
E-mail: hew@mennens.nl  
Internet : www.mennens.nl 

http://certexnl.wd7dev.se/nl/over-ons/contacteer-ons
mailto:hew@mennens.nl
http://www.mennens.nl/

