Maes Hoogwerkers – Montaco in Pulle groeide de afgelopen 45 jaar uit tot een stabiel bedrijf dat
hoogwerkers op vrachtwagens, spinhoogwerkers, mobiele torenkranen en autolaadkranen met
machinist verhuurt voor uitdagende hoogtewerken. Met een toegewijd team van zo’n 70
medewerkers staan wij garant voor kwaliteit en service op ‘hoog’ niveau. Zo verkregen we naam
en faam in België en omliggende landen en vindt elke dag een divers cliënteel naar ons de weg.

Ter versterking van onze afdeling dispatch, zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega (m/v):

Verantwoordelijke Dispatch
Met een passie voor mensen en uitzonderlijke machines

Na een grondige opleiding stuur je een team van dispatchers en machinisten aan en stel je mee de
dagplanning op voor de verhuur van onze hoogwerkers en kranen. Je zorgt ervoor dat de juiste
chauffeurs/kraanmachinisten met de gepaste machines en attesten vlot ter plekke geraken en
efficiënt hun opdrachten kunnen uitvoeren. Als centraal aanspreekpunt voor zowel klant als
chauffeur maak je duidelijke afspraken en los je complexe planningsvraagstukken op. Verder speel je
een actieve rol in het verbeteren van dagdagelijkse werkprocessen. Dankzij jouw drive en hands-on
aanpak scheren we zo samen elke dag hoge toppen.

Bij Groep Maes kan je rekenen op:
▪ een unieke werkomgeving met elke dag nieuwe uitdagingen
▪ heel wat verantwoordelijkheid en autonomie
▪ een gedreven en hecht team tewerkgesteld in een 3-ploegensysteem (geen nacht)
▪ een competitieve verloning, inclusief firmawagen

Herken jij je in volgend profiel?
▪ Je werkt graag oplossings- en resultaatgericht.
▪ Stressbestendigheid, flexibiliteit en assertiviteit typeren jou ten top.
▪ Je beschikt over een sterk inlevingsvermogen en de nodige verantwoordelijkheidszin.
▪ Je bent vlot, dynamisch en bovenal een krak in het plannen.
▪ Als kers op de taart heb je een bachelor denkniveau en kan je bij voorkeur een succesvolle
ervaring in een leidinggevende rol voorleggen. Goede mondelinge kennis Frans is een
belangrijk pluspunt.

Stuur dan jouw CV met motivatie naar Anke Ramakers via solliciteren@goelen.be. Voor meer
informatie kan je ons contacteren tijdens de kantooruren op 014 61 57 87. Discretie gegarandeerd!

