
 
 

Supply Chain Planner 
 

Wil jij werken als Supply Chain Planner in de nieuwste en één van de modernste 
zuivelfabrieken van Nederland? Wij bieden je een uitdagende baan met zeer goede 
arbeidsvoorwaarden. 

 

Wat ga je doen?  
In de functie van Supply Chain Planner ben je bezig met het plannen en optimaliseren van voorraad 
en productie over alle schakels in de lineaire keten. Als Supply Chain Planner zorg je voor een 
efficiënte productieplanning tegen de laagst mogelijke kosten.  
 

Jij bent  
▪ Klantgericht; 
▪ Zelfstandig; 
▪ Proactief; 

▪ Goed in het oplossen van problemen; 
▪ Flexibel; 
▪ Accuraat; 
▪ Stressbestendig; 
▪ Samenwerkingsgericht; 
▪ Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling; 

▪ Goed in plannen en organiseren 
▪ Een teamplayer. 

 

Maakt dit je enthousiast? We hebben nog wel een paar skills die je nodig hebt om bij ons tot 

je recht te komen. 
 

Skills die jij hebt 
▪ Je hebt een HBO werk- en denkniveau (gerelateerde opleiding zoals Bedrijfskunde is een pré);  
▪ Aantoonbaar gevoel voor cijfers en bijbehorende accuratesse;  

▪ Een goed analytisch vermogen; 
▪ Je beheerst zowel de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
▪ Bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in een levensmiddelenbedrijf; 
▪ Kennis van het programma Excel, Exact en geautomatiseerde gegevensverwerking; 
▪ Goede communicatieve vaardigheden; 
▪ Kennis van geldende normen (huishoudelijk, HACCP, BRC, GMP, IFS en ARBO). 

 

Wat kunnen we jou bieden? 
Voor jouw werk kun je natuurlijk iets moois terug verwachten, namelijk: 

▪ Een salaris, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, volgens de cao zuivelindustrie; 

▪ Een uniek premievrij pensioen; 
▪ Een eindejaarsuitkering; 
▪ Een persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget; 
▪ Een actieve personeelsvereniging die leuke uitjes organiseert. 

 

Nieuwsgierig geworden?  
We ontvangen jouw uitgebreide motivatie en CV graag! Je kunt dit per mail opsturen naar 

HR@farmdairy.com 
 
 

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