VACATURE:

Ervaren planner
Wie ben je?
Energiek en allround zijn termen die bij jou passen. Je bent verantwoordelijk voor de planning van alle inkomende en uitgaande orders. Dit doe je graag in teamverband en je houdt gemakkelijk meerdere ballen
in de lucht. Je hebt een cruciale functie in onze organisatie waardoor je met veel afdelingen goede lijntjes
onderhoudt. Zowel met klanten als met je collega’s ben je tactvol in je communicatie. Nauwkeurigheid en
accuraat zijn hierbij belangrijke eigenschappen, iets wat jou op het lijf geschreven is.

Wat ga je doen?
Als planner zorg je ervoor dat de juiste aantallen in de juiste ordermix in productie worden genomen.
Tevens maak je afspraken met uitvoerders en afnemers zodat onze deuren op het juiste tijdstip geleverd
en afgehangen worden. Het indelen van monteurs om onze deuren af te hangen behoort tevens tot je
taken. En tot slot zorg je ervoor dat de terugkoppelingen vanuit onze opdrachtgevers worden verwerkt en
beantwoord.

Jouw ervaring
• Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding, voorkeur richting Bouwkunde.
• Je hebt ervaring met plannen binnen een productiebedrijf.
• Je hebt ervaring met Excel en Word, ervaring met een planningsprogramma is een pré.
• Je hebt ervaring met het werken in teamverband, en vindt dit ook leuk.
• Je hebt affiniteit met houtbewerkingsbedrijven.

Wat biedt de organisatie jou?
• Leuke collega’s en een leuke werksfeer
• Een 37,5-urige werkweek.
• CAO Timmerfabrikanten

Reageren
Enthousiast geworden en heb je vragen? Neem even contact op met onze HR adviseur Annelies. Zij is te
bereiken op 06-13114172. We vinden het leuk als je wilt solliciteren. Een korte motivatie en je CV kun je
mailen aan a.deruiter@deurenfabriekvanderplas.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
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