Herder B.V. is een organisatie met 80 medewerkers en ontwikkelt en bouwt veelzijdig inzetbare machines
van wereldklasse. Machines die stuk voor stuk uniek zijn en geproduceerd worden in Nederland. Herder is
het meest verkochte merk in de markt van sloot-, beplanting- en bermonderhoud ter wereld. Herder staat
voor de hoogste kwaliteit, het beste resultaat en een lange levensduur. Dit alles maakt dat Herder machines
vaak worden geïmiteerd, maar nooit worden geëvenaard. Voor onze organisatie zijn we op zoek naar een:

SUPPLY CHAIN PLANNER
De functie:

Als Supply Chain Planner zorg je voor middellange termijn planning van de fabriek. Je stemt daarbij
de vraag vanuit sales af met de productiecapaciteit. Je zorgt voor een langere termijn forecast
en daarop gebaseerde productieplanning. Verder zorg je voor een optimale benutting van de
beschikbare productiecapaciteit door het gepland en ongepland verzorgen van realisatiegegevens
en capaciteitsanalyses. Je doet verbetervoorstellen met betrekking tot werkmethodes en efficiente
werkvoorbereiding en draagt zorg voor de implementatie hiervan.

Het profiel:

Je bent in het bezit van een afgeronde technische/bedrijfskundige HBO opleiding. Verder heb je enkele
jaren ervaring in de functie als Supply Chain Planner binnen een productieomgeving. Je kunt uitstekend
overweg met Excel en hebt ervaring met ERP. Je bent strategisch sterk onderlegt, stressbestendig,
initiatiefrijk en communicatief vaardig.

Wat kun je van ons verwachten?

Een zelfstandige functie bij een innovatieve, technische organisatie. Kenmerkend voor deze organisatie
is het enthousiasme voor het vak en de informele werksfeer gericht op samenwerking met ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel?
Stuur je motivatie en CV naar vankelle@inquest.nl. Wil je meer weten over de functie?
Neem dan contact op met Lottie van Kelle: 06 13969971.

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