Vacature: Productie/Materiaalplanner
Als productie/materiaalplanner ben je onderdeel van het Centraal Plan Bureau van Van Oers United.
Samen met het team zorg je voor een vlekkeloos productieproces, waarmee een maximale output en
tijdige levering aan klanten gerealiseerd wordt. Bij onvoorziene omstandigheden overleg je met de
productverantwoordelijke en de supervisors, om het productieproces optimaal te laten verlopen.

Jouw taken







Commerciële planning omzetten in een dag planning voor de productielijnen (inpaklijnen of
machinegroepen), waarbij zo nodig dagelijks (opnieuw) prioriteiten worden gesteld;
Signaleren van mogelijke productieproblemen, zoals materiaal- en grondstoftekorten of
storingen, deze bespreken en afstemmen met de interne organisatie en waar nodig herplannen;
Toewijzen van grondstoffen aan de verschillende klantorders op basis van aanwijzingen van de
Productverantwoordelijke;
Informeren van de verschillende productielijnen bij eventuele klant-specifieke verpakkingseisen;
Tijdige informatievoorziening aan supervisors in geval van wijziging in planning of prioriteiten;
Het bestellen van fust en dozen op basis van de beschikbare fysieke voorraad, de geregistreerde
werkorders en de vereiste minimale voorraad.

Jouw verantwoordelijkheden







Een optimale planning van de beschikbare productiecapaciteit (mensen, materialen en middelen)
voor de toegewezen productieafdeling en –lijnen;
Mede realiseren van de doelstelling met betrekking tot klanttevredenheid;
Bewaken en zorgdragen voor optimale randvoorwaarden voor tijdige productie zoals
beschikbaarheid van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en klant specifieke informatie;
Traceerbaarheid van producten en gegevens;
Bewaken en waarborgen van vertrouwelijk karakter van gegevens en informatie;
Handhaven en respecteren van procedures, bedrijfsregels, richtlijnen, veiligheid-, kwaliteits- en
milieuvoorschriften voor zover voor de functie van toepassing.

Wat neem jij mee?






Een HBO diploma in de richting Logistiek;
Ervaring met planning;
Ervaring met een ERP systeem;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Beheersing van verdere
talen is een pré;
Bereidheid tot het werken in ploegendiensten (2 ploegen).

Competenties






Klant -en servicegericht;
Aandacht voor kwaliteit;
Plannen en organiseren;
Probleemoplossend vermogen;
Flexibiliteit.

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;
In 2018 iedere twee weken een groentepakket.

Wie is Van Oers United?
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.

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
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, dan zien we jouw motivatiebrief met CV met belangstelling
tegemoet. Je kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder vermelding van de vacature
‘Productie/Materiaalplanner’.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

