Vacature
Product Planner
De onderneming
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond
verse groenten, actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft
eigen teeltlocaties in onder andere Nederland, Marokko, Ethiopië en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met
elkaar in om hen zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit
producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers United
ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van Oers
United.

Taken en verantwoordelijkheden













Matchen van demand (klantvraag) en supply (aanvoer) planning
Plannen en toewijzen van inkomende en uitgaande producten aan de verschillende
verkooporders voor verlading of ter voorbereiding van personele en productielijn
capaciteitsplanning
Medeverantwoordelijk voor voldoende beschikbaarheid van producten op de korte- (dag)
en middellange (week) termijn
Controleren en bewaken van beschikbaarheid van toegewezen product(en), signaleren en
melden van tekorten en sourcen
Orderbevestiging van leveranciers toewijzen van product (kwaliteit en volume) aan
verschillende aangewezen verladings- en verpakkingsorders
Signaleren van eventuele hiaten in bestellingen en deze melden
Voortdurend afstemmen van het productverloop en –beschikbaarheid intern en extern om
maximale leveringsgraad aan klanten te kunnen realiseren
Productbehoefte bestellen en/of afroepen van producten bij leveranciers (telers)
Zorgdragen dat leveranciers en de eigen productlocaties tijdig op de hoogte zijn van
verpakkingskeuzes en/of ontwikkelingen van verpakkingen
Coördineren en zorgdragen voor een tijdige levering van verpakking aan leveranciers
Onderhouden van contacten met afdelingen en leveranciers over productprognose (volume
en kwaliteit) en bijhouden van actuele leveringen vs. planning en afwijkingen signaleren en
melden
Verwerken van gegevens voor rapportages in het systeem

Functie-eisen
 MBO+ of HBO werk –en denkniveau






Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Beheersing van
verdere talen is een pré. / C1 CEFR level in Dutch, English and preferably B1 CEFR level in
French
Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (planning). Ervaring in de AGF is een
pré
Automatiseringskennis: Uitstekende ervaring met Microsoft Office Pakket, ervaring met ERP
systeem JD Edwards is een pré
Flexibel inzetbaar (geen 9 tot 5 mentaliteit)

Competenties






Zelfstandig
Nauwkeurig
Cijfermatig
Helicopterview en ketendenken
Proactief

Wat biedt van Oers United?






Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zowel binnen het eigen vakgebied als daarbuiten
Een informele en persoonlijke werksfeer
Marktconforme arbeidsvoorwaarden
Iedere twee weken een groentepakket

Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Bij indiensttreding zullen werknemers worden gevraagd om een recente Verklaring Omtrent het
Gedrag aan te leveren zonder bezwaar.

Reactie
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan zien we uw motivatiebrief met CV met belangstelling
tegemoet. U kunt deze sturen voor 9 april 2018, naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder
vermelding van de vacature ‘Product Planner’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

