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Medewerker Productieplanning, Zwijndrecht
Heb jij de kennis, ervaring en vooral de passie voor jouw vakgebied om onze organisatie op plannings gebied verder
te professionaliseren?
Sime Darby Unimills is een internationale producent van natuurlijke plantaardige oliën en vetten voor de
voedingsmiddelen-, diervoeder- en technische industrie in Europa. Met een traditionele historie van ruim een eeuw
op Nederlandse bodem, werken wij continu aan innovatie en adaptatie m.b.t nieuwe technologieën, productiewijze
en bedrijfsvoering. Om dit succesvol te bewerkstelligen, zijn wij op zoek naar een consequente en
enthousiasmerende Medewerker Productieplanning voor ons hoofdkantoor en de productielocaties in Zwijndrecht.
Wat ga je als Medewerker Productieplanning doen?
Voor de afdeling Logistics Service Center zijn wij op zoek naar een Medewerker Productieplanning. In deze
multifunctionele rol heb je een zeer divers takenpakket. Je komt terecht in een leuk team bestaande uit 3 ervaren
Productieplannings Medewerkers en 4 ervaren Customer Service medewerkers op ons kantoor in Zwijndrecht.
Medewerker Productieplanning

Over de functie
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Planning:
• Zelfstandig verzorgen van een optimale productieplanning;
• Zorgdragen voor het tijdig en tegen optimale condities beschikbaar hebben van de benodigde diensten;
• Opleveren van managementinformatie m.b.t. contracten, klanten en orders;
• Zorgdragen voor volledige informatie over de klantorders in de contract- en planningssystemen;
• Zorgdragen voor een juiste voorraadadministratie van in- en externe voorraadlocaties;
• Deelname aan het consignatierooster.
Orderprocessing:
• Invoering van orders in SAP systeem;
• Controle op contractpositie en credit block;
• Het verzorgen van douane- en exportdocumenten;
• Bewaken van het proces van orderbehandeling, contractbeheer en monsterverzendingen;
• Overleg met diverse interne en extern partijen waaronder Accountmanagers en afnemers.
Transport:
• Bestellen/afroepen van transport en (dagelijks) afstemmen met vervoerders, productie en klanten ter
optimalisatie van laad- en lostijden;
• Dagelijks monitoren van status van leveringen en communicatie;
• Aanvragen van en onderhandelen over prijzen en logistieke oplossingen;
• Zorgdragen voor de juiste administratie van transporttarieven, controleren en goedkeuren van facturen;
• Verzorgen van voorraadregistratie in SAP.
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Grondstoffen:
• Waarborgen van voldoende grondstoffen op voorraad;
• Aansturen van het informatieproces ten aan zien van de grondstoffen in samenwerking met diverse
afdelingen;
• Inkopen van inbound transport (lichters), opslag en controle.

Over jou
Je bent in het bezit van een HBO-diploma en hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring met productieplanningsactiviteiten in een productieomgeving (dit is een harde eis). Verder beschik je over:
•
•
•
•

Ruime aantoonbare ervaring met het plannen van productie en transport
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en goede beheersing van de Engelse
taal. Duits en/of Frans als andere taal is een pré.
Ervaring met SAP is een vereiste
Ervaring met Microsoft Office

Daarnaast herken je je in het volgende: accuraat, klantgericht, stressbestendig en commercieel gedreven.

Wat heeft Sime Darby Unimills jou te bieden?
Als je impact wilt maken en van zelfstandigheid houdt, kan je in deze rol je hart ophalen: er is volop ruimte voor je
eigen invulling en vrijheid om werkzaamheden en de uitvoering hiervan naar jouw hand te zetten. Ondanks
ondernemingen in 17 landen met meer dan 100.000 werknemers heeft het hoofdkantoor in Zwijndrecht een bijna
huiselijke en niet-corporate sfeer: dit moet bij je passen.

Naast een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, kan je rekenen op de voordelen van onze eigen
cao met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 30 vakantiedagen, 3 adv-dagen een bonusregeling en een
aantrekkelijke pensioenregeling. Hier horen uiteraard ook alle standaard zaken bij zoals reiskostenvergoeding en
een collectieve ziektekostenverzekering.
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Solliciteren?
Gaat jouw hart sneller kloppen van het vooruitzicht een zeer belangrijke bijdrage te leveren aan een efficiënte
planningsomgeving? Vertel ons dan wat jouw invulling van deze rol gaat worden en stuur je cv en motiverende
introductie via deze link: https://bit.ly/2IPmK5k

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

