Productieplanner (m/v), Fulltime
Functieomschrijving
In de functie van productieplanner ben je verantwoordelijk voor de
productieplanning, zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde eisen met
betrekking tot: levertijd, leverbetrouwbaarheid en efficiency. Je bent
verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het planningssysteem
binnen ons ERP systeem ‘Isah’ en het aanbrengen van verbeteringen in het
planningsproces, tevens het opzetten/implementeren van een nieuw
plansysteem binnen Isah.

Functiedoel en inhoud
•

Het zorgen voor de voortschrijdende planning voor de wekelijkse en
dagelijkse productie binnen de afdelingen, drukkerij, offset
afwerking, casheren, stansen, montage en handling.

•

Het bewaken van de productievoortgang en tijdig terugkoppelen
van stagnaties aan de bedrijfsleider/orderbegeleiding

•

Het continu verbeteren van de huidige processen en werkwijzen en
het volledig benutten van de mogelijkheden die ons ERP systeem
biedt.

•

Het betreft 2 productielocaties, 1 in Nederland en 1 in Polen.

Functie-eisen
•

Aantoonbaar HBO niveau, Ervaring in de grafische industrie is een
pre.

•

Je hebt affiniteit met logistieke processen, systemen, stromen en
voorraden.

•

Je hebt kennis van en ervaring met het werken met ERP systemen
(bij voorkeur Isah)

•

Je hebt inzicht in en affiniteit met geautomatiseerde
(plannings)systemen en doet snel revelante nieuwe kennis op.

•

Je bent in staat om complexe planningsvraagstukken vorm te geven
en deze te vertalen naar de structurele planning.

•

Je bent zelf startend en haalt de benodigde informatie bij
betrokkenen, die nodig is voor het samenstellen van een optimale
planning.
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•

We vinden het dan ook belangrijk dat je eigen initiatief neemt,
resultaat- en kwaliteitsgericht werkt en
verantwoordelijkheidsgevoel hebt.

Wij bieden je een aantrekkelijke fulltime functie, 38 uur per week, in een
organisatie waar geen dag hetzelfde is met creatieve projecten voor
(inter)nationale klanten. Je werkt met een ambitieus en enthousiast team en
je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden.
Ben jij die gedreven productieplanner die ons team wil komen versterken?
Mail ons dan je sollicitatiebrief voorzien van CV.
Holbox bv
T.a.v. Wendy Volleberg
Loperweg 8
NL- 6101 AE ECHT
T. 0475-569595
F. 0475-562808
E. vacatures@holbox.nl
Over Holbox
Holbox is een internationaal georiënteerd familiebedrijf dat sinds 1976
gespecialiseerd is in ontwerp, design en productie van displays. Vanuit
onze centrale locatie in Echt en onze productielocatie in Gliwice
(PL) bedienen wij met ruim 400 medewerkers de Europese markt en zijn wij
in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige partner voor vele
gerenommeerde bedrijven in Europa. Naast de hiervoor genoemde twee
hoofdlocaties hebben we een verkoopkantoor in Frankrijk, Duitsland en
Hilversum (NL).
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