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Westfalen Medical BV, gevestigd in Deventer, is een begrip waar het gaat om medicinale gassen 

en daaraan gerelateerde apparatuur. Het bedrijf maakt deel uit van het internationale Westfalen 

concern, met de hoofdvestiging in Duitsland. Westfalen Medical behoort tot een selecte groep 

van leveranciers die zuurstof als medicament mogen leveren en heeft contracten met alle 

zorgverzekeraars in Nederland. De organisatie voorziet dagelijks ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

verzorgingshuizen en ambulancediensten in hun behoefte aan medicinale gassen en apparatuur. 

Daarnaast voorziet zij patiënten in hun thuissituatie van zuurstoftherapie en is daarin marktleider. 

Westfalen Medical stelt de patiënt centraal in alles wat zij doet met een team van 

accountmanagers, gespecialiseerde service medewerkers en een customer service center. 

Westfalen Medical heeft in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en heeft een stevige 

ambitie om deze groei voort te zetten. Door onder andere deze groei zijn wij op zoek naar een  

 

Planner 

40 uur 

 

In deze functie draag je de zorg voor de dagelijkse planning van de service medewerkers. Je 

plant de dagelijkse orders die worden geplaatst en communiceert met de service medewerkers 

voor de juiste uitvoering. Je lost calamiteiten die zich voordoen op en anticipeert op problemen en 

uitdagingen.  Administratief verwerken van diverse gegevens is een onderdeel van je functie 

waarbij gedacht kan worden aan de urenregistratie.  

 

Gevraagd wordt een medewerker die goed met mensen kan omgaan en inlevingsvermogen 

heeft.  Je bent nauwkeurig en je voelt je verantwoordelijk voor je taak. Het oplossen van ontstane 

calamiteiten  en anticiperen op problemen zie je als een uitdaging. 

Jouw profiel: 

• Minimaal een MBO- niveau 

• Minimaal 3 jaar werkervaring in de transportsector 

• Werkervaring met een plansysteem 

• Topografische kennis 

 

Westfalen biedt een functie binnen een internationaal familiebedrijf met commerciële en 

maatschappelijke impact binnen een complexe, dynamische markt. Een organisatie waar ca. 80 

medewerkers oprechte zorg laten zien voor patiënten die medicinale gassen en bijbehorende 

producten gebruiken. Een organisatie met een informele en open bedrijfscultuur. Naast 

marktconforme arbeidsvoorwaarden en een gedegen inwerkperiode, kansen voor verdere 

professionele ontwikkeling. 
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Interesse? Solliciteer dan door naar HRMedical@westfalen.com je brief en cv te sturen. Voor 

meer informatie neem je contact op met Bert Hukema, b.hukema@westfalen.com. De 

sluitingsdatum voor deze vacature is 8 maart 2018. Zie ook www.westfalenmedical.com 

 

 

	
	
	
	


