
Betoncentrale Twenthe BV is een gezond en dynamisch bedrijf dat betonmortel en andere halffabricaten op basis van 
cement levert, vanuit productiecentrales in Hengelo (O), Enschede, Almelo, Groenlo en Doetinchem.   
Betoncentrale Twenthe B.V. behoort tot de AGAR holding. Tot de AGAR holding behoren verder Betoncentrale Diamant 
BV, Betoncentrale Nederrijn BV, Betoncentrale Eemsmond BV, Betonpompbedrijf Nijwa BV, Remix Droge Mortel BV, 
Zandmaatschappij Twenthe BV, Orion Beton BV, Diamant Beton BV en Betoncentrale Diamant BV. Stuk voor stuk 
bedrijven met een eigen specialisme. Samen leveren zij een compleet pakket producten en diensten op het vlak van 
betonmortel, metselmortel, droge mortel, betonwaren en zand/grind aan klanten door heel Nederland. 
Betoncentrale Twenthe BV is een betrouwbare en flexibele onderneming die verder wil ontwikkelen door goed te luisteren 
naar en in te spelen op de wensen van de markt. Mede mogelijk gemaakt door gemotiveerde en enthousiaste inzet van de 
medewerkers. Voor de verdere ontwikkeling en groei van de onderneming zijn wij op zoek naar: 
 

Transportplanner regio Twente en een Transportplanner regio Hardenberg/ Emmen  
 
De belangrijkste taken in deze functie: 
 

- Zorgdragen voor een efficiënte planning. 
- Beperkt voorlichten, adviseren en informeren van klanten m.b.t. leveringen en bestellingen.  
- Verwerken van orders en optimaal plannen ervan.  
- Affiniteit met geautomatiseerde systemen. 

 
De door ons gevraagde functie-eisen: 
 

- MBO werk- en denkniveau, affiniteit met de bouw is een pré. 
- Nauwkeurig werken. 
- Proactief plannen, coördineren en organiseren. 
- Klantgericht 
- Goede communicatieve vaardigheden. 
- Flexibele instelling qua werktijden 
- Teamplayer 
- Stressbestendig 

Betoncentrale Twenthe BV biedt een uitdagende functie met doorgroeimogelijkheden binnen de AGAR Holding B.V.  

U kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met het karakter en het niveau van de 
betreffende functie. 

Bent u geïnteresseerd? Richt dan uw sollicitatie per e-mail aan: 
Betoncentrale Twenthe B.V., t.a.v. afdeling Personeelszaken, PZ@betoncentrale.nl 
 
Info over de inhoud van deze functie kunt u opvragen bij dhr. E. Wemekamp, tel 074-2493333 

 

 


