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Organiseertalent, relatiebouwer, planner en 
een inspirerende leidinggevende. Zijn deze 
kwaliteiten op jouw van toepassing en zie jij 
het als een uitdaging om zowel de klant als 
jouw team van monteurs te ontzorgen? Dan 
is Sidijk op zoek naar jou!

Over jouw rol in het team
Voor jou start de dag met even stil te staan oftewel achteruitkijken 
naar de dag van gisteren. Naar welke projecten zijn jouw monteurs 
geweest, dit kan België zijn maar ook IJsland of ons eigen land. Je 
boekt de uren van de monteurs maar zorgt ook voor een stukje 
nazorg door contact op te nemen met de klant. Is alles naar wens 
of zijn er nog vragen. Dan is het tijd om vooruit te kijken, overzicht 
te creëren en de orders/projecten/reparaties te plannen. 

Jouw verantwoordelijkheid is om zowel de klant als jouw team 
van servicemonteurs te ontzorgen. Hierbij kun je denken aan het 
regelen van het materiaal zoals bijvoorbeeld een hoogwerker.  
Daarnaast denk je met de klant mee over de afmetingen van een 
product of wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het product op 
het juiste moment en tijdstip geplaatst kan worden.

Naast het contact met de klant, jouw team servicemonteurs en 
de flexibele schil monteurs van onze partners in Slowakije, heb je 
intern ook veelvuldig contact met de afdelingen werkvoorbereiding, 
inkoop en productie. In deze functie ben je een echte spin in het 
web, aangezien je regelmatig 20 tot 30 kleine projecten/orders 
onder jouw hoede hebt. 

Wij vragen:
Minimaal MBO-4 werk -en denkniveau;

Ervaring met het maken en coördineren van planningen;

   Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel      
   Nederlands als Engels;

 Affiniteit met techniek;

 Oog voor detail.
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Je bent een organisatietalent pur sang en een kei in het plannen en vooruit denken. Jij 
ziet geen problemen maar oplossingen en daarom is het voor jou een feest om elke dag 
ervoor te zorgen dat de projecten zo soepel en efficiënt mogelijk worden gepland en 
verlopen. Je bent een relatiebouwer en gaat voor verbinding, ondanks dat jouw team van 
monteurs wekelijks een aantal dagen van huis is, weet jij het teamgevoel te behouden. 

Vanuit jouw leidinggevende positie weet je wat er speelt. Je staat stevig in je schoenen 
en hebt geen moeite met de grote mate van zelfstandigheid die je in deze functie hebt.  
Verder ben je administratief sterk, aangezien zowel de project- als de urenadministratie 
door jou verwerkt wordt in ons ERP systeem. 

Wij bieden:
  Een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en werkervaring; 

  Een jaarcontract met vooruitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

  Een contract voor 38 uur per week waarbij je de mogelijkheid hebt om voor 40 uur 
per week aan de slag te gaan en ADV dagen op te bouwen voor meer vrije tijd;

  Vakantietoeslag van 8% van het bruto jaarsalaris;

  Een pensioenregeling waarbij de werkgever 75% aan bijdraagt; 

  Een reiskostenvergoeding woon-werk verkeer;

Een zelfstandige functie bij een groeiend en internationaal productiebedrijf en de    
    mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkeling in de functie.

  Een zelfstandige functie bij een groeiend en internationaal productiebedrijf en de 
mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkeling in de functie;

  Aanvullende opleidingen en trainingen. 

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je motivatie en CV voor 2 augustus 2021 naar solliciteren@sidijk.com. Voor 
inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Johan Harkema op 
telefoonnummer 0566 820985. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen 
met Trees Kempenaar, 0566 820 983.

Solliciteer!



Over Sidijk

Bij Sidijk werken we elke dag met 
passie aan slimme en hippe producten 
voor leisure, sport en industrie. Of je nu 
gaat voor veiligheid, de fun-factor of 
functionaliteit; bij Sidijk vind je altijd 
een product dat er met kop en schouders 
boven uitsteekt. 

In 1978 begonnen we als producent van luchtkussens. 
Vandaag de dag gaan onze producten, het zijn er honderden, 
de hele wereld over. De basis van ons werk is nog altijd 
hetzelfde. Want, wie zoekt naar een unieke oplossing én 
topkwaliteit, kiest voor Sidijk.

Meer weten? Meer weten? 
Onze collega Trees

helpt je graag verder!

T +31 566 – 820 983
E solliciteren@sidijk.com
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8.500 m2 
productie 
oppervlak

Werken aan 
de mooiste 
producten!

Volledige 
productie 
binnenshuis


