
 
 
 
   
  

Planner afdeling montage 
Een aanpakker met een vooruitziende blik  

 
 

Het bedrijf 
Onze ambitie? De beste hoogwaardige isolatiebouwer voor geconditioneerde ruimten en 
marktleider blijven in de koel- en vrieshuizenbouw in de Benelux.  
Werken bij Roma Nederland B.V. betekent onderdeel zijn van een succesvol en financieel zeer 
gezond bedrijf in een sociale omgeving met korte lijntjes. Wij zijn al ruim 40 jaar een specialistische 
bouwer en leverancier van hoogwaardige geconditioneerde projecten en producten voor de 
foodindustrie, distributie en Life Science sector. Voor de realisatie van de projecten en producten 
hebben wij alles onder één dak van advies en ontwerp tot oplevering en service. Betrouwbaarheid en 
zekerheid van de onderneming, afspraak is afspraak, gedrevenheid, innoveren, klantgerichtheid, 
kwaliteit en veiligheid, maar ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning kenmerken onze organisatie. 
Onze klanten mogen van ons alleen het beste verwachten. We investeren daarom in goede 
materialen en medewerkers.  

Wie ben jij? 
Jij hebt een planmatige achtergrond en bent iemand die graag het initiatief neemt om een planning goed 
te organiseren, secuur te werk gaat en (vooruit) denkt in oplossingen. Je bent sociaal en werkt graag in 
teamverband. Ook administratief sta jij je mannetje. Jij bent de allround teamplayer die graag plant, 
organiseert en bewaakt.  
 
Om goed te kunnen functioneren binnen deze functie, heb of ben jij: 

• Ervaring in de ondersteuning van bouwprojecten. 
• Beheersing van de Nederlandse taal. 
• Sociaal vaardig, met een probleemoplossend vermogen en iemand die van aanpakken weet. 
• Een goed inzicht in planmatig werken. 

 
Wat ga je doen? 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en het zorgvuldig plannen van de montage 
werkzaamheden voor de lopende projecten, gereedschap beheer, regelen van hotels, stukje 
administratie behorende bij een montage afdeling. Tevens zijn er mogelijkheden zich het VGM gebeuren 
binnen de afdeling eigen te maken. 
 
Om goed te kunnen functioneren binnen deze functie, krijg jij: 

• Goede primaire arbeidsvoorwaarden – een goed salaris en bijhorende vakantie- en atv-dagen. 
• Ook erg goede secundaire arbeidsvoorwaarden – o.a. een lucratieve pensioenregeling en 

winstuitkeringsregeling. 
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden – vooral op eigen initiatief. 
• Veel vrijheid – en daarmee veel eigen verantwoordelijkheid. 
• Uitzicht op een vaste baan. 

 
En nu? 
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en zie je jezelf al werkzaam binnen Roma? Klik dan op 
onderstaande button en stuur een mail met jouw motivatie en CV t.a.v. personeelszaken naar 
info@romaned.nl of een brief naar Roma Nederland B.V., Postbus 59, 4940 AB in Raamsdonksveer.  
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