
Rainbowsol BV te Leerdam behoort tot de drie grootste zonweringsfabrikanten 
van Nederland. Wij leveren onze producten met een eigen vloot vrachtwagens 
onder de noemer Rainbow Collection aan professionele zonwerings-dealers 
in heel Nederland.

We beleven op dit moment een flinke groeispurt. Daar zijn we uiteraard blij mee en mede 
ook daarom willen we ons team uitbreiden met een 

Medewerker logistieke planning 
op de binnendienst (m/v)
Wat ga je zoal doen?
•   Je plant de dagelijkse logistieke routes voor onze vrachtwagens
•   Je hebt intern dagelijks nauw contact met de afdelingen orderbegeleiding, productie, 

administratie en de chauffeurs
•   Daarnaast sta je telefonisch of per mail klanten te woord, hoofdzakelijk op het gebied  

van logistiek (levertijden, orderstatus e.d.) en techniek (is in de praktijk bij ons te leren)

Wat verwachten we van je?
•   Je hebt bij voorkeur enige ervaring met en/of kennis van logistieke processen
•   Het is een aanbeveling als je enige affiniteit hebt met technische producten in de breedste 

zin des woords (uiteraard bij voorkeur van zonwering-systemen maar dat is geen vereiste)
•   Je hebt ervaring in het werken met de meest gangbare software-pakketten
•   Je Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid is goed, zowel in woord als geschrift
•   Het is een sterk seizoensgebonden business met het hoogtepunt in het voorjaar  

en de zomer; stressbestendigheid is daarom een belangrijke eigenschap
•   Je instelling, ervaring, persoonlijkheid, algemene ontwikkeling en een brede interesse  

zijn van groter belang dan een gerichte opleiding

Wat wij bieden?
•   Een leuke en prettige werksfeer in een klein team binnen een écht familiebedrijf
•   Natuurlijk hebben we uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Wil je solliciteren?
Stuur dan jouw sollicitatiebrief mét CV en korte motivatie naar info@rainbowsol.nl  
onder vermelding van “vacature logistiek planner binnendienst”.

Uw fabrikant van zonwering

RainbowSol BV Fokkerstraat 6 - 4143 HJ  Leerdam
Tel. +31 (0) 345 614 801 - Email info@rainbowsol.nl
www.rainbowsol.nl


