Oerlemans Foods is een sterk en trots bedrijf, dat één van de pioniers en
martkleiders is op het gebied van biologische teeltverwerking. Oerlemans is
een specialist in vriesverse groenten en fruit producten. Met een breed en
kwalitatief hoogwaardig assortiment van meer dan 1000 producten
beantwoordt Oerlemans aan de wensen van klanten in de internationale
foodservice, retail- en industriële markt. De organisatie exporteert naar ruim
50 landen. Oerlemans Foods heeft een Nederlandse productie locatie in
Waalwijk.
Hou je van samenwerken? Ben je resultaatgericht ingesteld? Hou je ervan
om klantgericht bezig te zijn? En handel jij graag innovatief, en heb je een
hoog verantwoordelijkheidsgevoel? Dan voel je je zeker thuis bij Oerlemans
Foods Waalwijk!

Supply Planner Food (MBO/HBO) VERVULD
Binnen de afdeling Supply Chain werkt een ambitieus en enthousiast team, dat onder andere
verantwoordelijk is voor het tijdig en in de juiste hoeveelheden beschikbaar stellen van voorraden en
het maken van een efficiënte planning van de productie. Een uitgelezen kans dus om jouw
organisatorische vaardigheden in te zetten!
Tot je verantwoordelijkheden behoren:
Opstellen van planningen en klantorders op basis van demand forecast, productie &
leveringschema’s en voorraden
Zorgdragen voor een optimaal voorraadbeheer tegen minimale kosten en hierbij signaleren van
mogelijke knelpunten en actie nemen
Het schakelen met verschillende stakeholders, zoals inkoop, productie, logistiek, Supply Chain
en leveranciers
Controles uitvoeren op de blokkade voorraad en waar nodig acties inzetten, opvolgen en/of
escaleren
Het draaien van een MRP-plan (Material Requirements Plan) voor de plant in Waalwijk
Tijdig en zo efficiënt mogelijk de voorraad verplaatsen tussen de opslag Waalwijk en Third Party
Verschillen in voorraden en boekingen tussen de warehouses monitoren en
oplossen/communiceren
Het signaleren en berekenen van tekorten en overschotten in de voorraad en het tijdig hierover
communiceren naar de belanghebbenden
Continu verbeteren van planningsprocessen en het leveren van een bijdrage aan de afdeling
overschrijdende verbeterteams.

"Een optimale kans om een bijdrage te leveren aan de
verdere groei van Oerlemans Foods in Waalwijk!"

Functie-eisen
Als Supply Planner houd jij elke dag de doelen en resultaten voor ogen. Daarnaast denk jij graag in
oplossing en ben je dienstverlenend. Je bent klantvriendelijk, pragmatisch, initiatiefrijk, analytisch en
communicatie vaardigheden. Verder herken jij je in het volgende profiel:
Je hebt een afgeronde mbo/hbo opleiding in de richting van logistiek of supply chain
management
Je bent een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie
Je hebt kennis van (diepvries) groente of ervaring met het werken in de foodsector (pré)
Je bezit een gezonde dosis doorzettingsvermogen en een hoge mate van analytisch vermogen
Je hebt goede computervaardigheden; ervaring met Excel en bij voorkeur met ERP-systemen
Je handelt naar de regelgeving van de voedselveiligheid

Aanbod
Oerlemans biedt je een verantwoordelijke functie met een uitdagend takenpakket. Je kunt een salaris
verwachten dat afhankelijk is van jouw reeds opgedane werkervaring. Daarnaast ontvang je 25
vakantiedagen en 9,5 ATV dagen, ook is er sprake van een goede pensioenregeling. Oerlemans
denkt graag met je mee in de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen d.m.v. trainingen en opleidingen.
Leuk extraatje:
Iedere maand wordt er een personeelspakket uitgedeeld waarbij je kunt kiezen tussen frietjes of
groenten!

Reageren
Oerlemans Foods heeft er voor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in Food
uit te zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor onze rekening.
Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan snel via de solliciteer online optie. Graag ontvangen
wij je cv in Word-format (niet verplicht), zodat wij deze efficiënt kunnen verwerken in onze systemen.
Het spreekt voor zich dat wij jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij reageren altijd binnen vijf
werkdagen op jouw sollicitatie en als er een match is, bespreken we dan ook nadere ins en outs met
betrekking tot onze opdrachtgever.
Na een eerste telefonische selectie nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek op ons kantoor.
Tevens gaan we -na jouw toestemming- referenties na. Op basis van onze bevindingen brengen we
nader verslag uit aan de opdrachtgever Oerlemans Foods. Daar volgen nog maximaal 2 gesprekken.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Bibi Verberk, Recruitment Consultant, via
het telefoonnummer 085 1050122. Wij staan je graag te woord. Wel kan het verstandig zijn om
voorafgaande aan jouw vraag reeds jouw sollicitatie in te sturen. Vaak zijn wij beter in staat een
correct en volledig antwoord te geven als we al wat zicht hebben op jouw achtergrond en profiel.
Ambieer je een baan in de levensmiddelenindustrie, maar is deze positie het net niet voor jou?
Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor productmanagers, accountmanagers,
medewerkers binnendienst, productontwikkelaars, auditors, kwaliteitsmanagers,

kwaliteitsmedewerkers, productiemanagers, procestechnologen, laboranten en analisten in de
levensmiddelenindustrie. Past een dergelijke rol jou goed? Kijk dan snel op onze website en stuur
ons een open sollicitatie!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het nieuws en onze vacatures.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Noord-Brabant
mbo / hbo
Medior
40
5

SOLLICITEER

BEKIJK VACATURE ONLINE

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

Contactpersoon
Bibi Verberk

