Supply chain planner (40 uur) – Joannusmolen BV
Joannusmolen is een snelgroeiend en toonaangevend bedrijf en staat voor hoge kwaliteit biologische
(baby)voeding. Als eerste gecertificeerde biologische producent van Nederland heeft Joannusmolen
een rijke geschiedenis en diepgaande kennis over waardevolle biologische graanproducten en de
toepassingen van granen in babyvoeding, tussendoortjes en snacks. Momenteel maakt
Joannusmolen een versnelde groeifase door, gedreven door de vraag naar innovatieve producten en
een gezonde gedrevenheid naar verdere (internationale) uitbereiding. Door onder andere een
toenemende complexiteit van groeiende product-, klant-, en marktcombinaties en door een totaal
assortiment te bieden kan Joannusmolen deze groei realiseren.
Om de performance binnen Joannusmolen steeds verder te verbeteren is zij op zoek naar een sterke
Supply chain planner met de juiste capaciteiten, drive en ambitie welke samen met collega’s de
afdelingsdoelstellingen weet te realiseren en zo een bijdrage kan leveren aan de ambitieuze groei van
Joannusmolen. De Supply chain planner houdt zich naast de operationele uitvoering van de
werkzaamheden bezig met het optimaliseren en professionaliseren van de werkprocessen binnen de
afdeling.
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
• Verantwoordelijk voor het efficiënt inplannen van orders op verschillende productie- en
verpaklijnen, rekening houdend met de geldende formats (denk aan allergenen, opbouwtijden,
machine capaciteit etc.) en waar nodig tijdig bijsturen van de planning
• Het inkopen en afroepen van grondstoffen en verpakkingsmaterialen op basis van de
gemaakte productieplanning
• Het zijn van een belangrijke schakel tussen de verschillende afdelingen en zorgdragen voor
een goede communicatie met de afdelingen
• Het, door middel van beschikbaarheidsoverzichten en voorraadanalyse, realiseren van een
optimale voorraadpositie binnen de organisatie
• Het vervullen van een actieve rol in het optimaliseren en professionaliseren van de Supply
chain processen
• Het, in overleg met de afdeling Q, afhandelen van leveranciersklachten
Kwalificaties
• HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding richting Supply chain of
vergelijkbaar
• Ervaring als planner binnen een productieomgeving (levensmiddelen branche is een pre)
• Ruime ervaring in het realistisch plannen en inkopen en in staat vooruit te kijken en bij te
sturen
• Gedreven teamspeler met overtuigingskracht en oplossingsgerichtheid
• Beschikken over uitstekende commerciële vaardigheden waarmee verandering doorgevoerd
kan worden, zowel intern als bij leveranciers
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Bekend met het werken met een ERP systeem, ervaring met een ERP implementatie is een
pre
• Goede beheersing van het Microsoft Office pakket

Interesse?
Ben jij die enthousiaste en gedreven collega die wij zoeken? Stuur dan jouw CV met motivatiebrief,
onder vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van Irma Arts naar HR@joannusmolen.nl.

