(Junior) Supply Chain Planner
Als Supply Chain Planner bij Farm Dairy is jouw belangrijkste taak om dagelijks te zorgen voor
het optimaliseren van voorraad en productie door onze gehele productieketen. Bij Farm Dairy
zijn we gespecialiseerd in het verwerken van melk en het produceren van yoghurt en vla. Lees
verder voor meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van een Supply Chain
Planner, wie wij zoeken én wat je van ons kunt verwachten als je bij ons komt werken!

Wat ga je doen?
Als Supply Chain Planner zorg je voor een optimale voorraad en forecast voor alle producten die Farm
Dairy produceert en verwerkt. Dit doe je onder andere door dreigende overschotten en tekorten op tijd
te signaleren waardoor je voorspellingen kan maken op basis van in te geven
voorspellingstechnieken. Wanneer er een klantorder binnenkomt zorg jij voor de productieplanning en
denk je aan alles wat daarbij komt kijken, zo ook hoe de keten efficiënter en duurzamer ingericht kan
worden. Ook maak je analyses en schakel je dagelijks met verschillende afdelingen, leveranciers,
klanten en transporteurs, waarbij je steeds blijft denken in het belang van de keten. Kortom je bent de
spin in het web van de supply chain!

Herken je jezelf?
Jij bent:
• Klantgericht. Wij zoeken een Supply Chain Planner die altijd het beste wil leveren voor de
klant en samen met de klant;
• Een initiatiefnemer. Zowel zelfstandig kunnen werken als proactief handelen, daar houden we
van. Wij zoeken iemand die kansen voor verbetering signaleert en ernaar handelt om die
verbeteringen door te voeren;
• Je weet efficiënt en effectief te communiceren met alle stakeholders, zoals klanten,
leveranciers en interne stakeholders, waar je dagelijks mee te maken krijgt;
• Analytisch sterk, waardoor je (toekomstige) problemen snel signaleert en analyseert;
• Gek op plannen en organiseren, zodat de voorraden in de gehele keten altijd optimaal zijn;
• Zorgvuldig. Je kunt aantonen dat je gevoel hebt voor cijfers
• Echt van het samenwerken, want bij Farm Dairy doen wij het werk met elkaar.

Skills die jij hebt
•
•
•
•
•

Je hebt een HBO werk- en denkniveau (gerelateerde opleiding zoals Bedrijfskunde of Supply
Chain Management is een pré);
Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift;
Kennis van Excel, Exact en geautomatiseerde gegevensverwerking;
Goede communicatieve vaardigheden;
Kennis van geldende normen of bereid deze te leren (huishoudelijk, HACCP, GMP, IFS en
ARBO).

Wat kunnen we jou bieden?
•
•
•
•
•

Een salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring, volgens de cao zuivelindustrie;
Een uniek premievrij pensioen;
Een eindejaarsuitkering;
Een persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget wat je onder andere kunt besteden in een
opleidingsprogramma, maar onze CAO biedt nog meer bestedingsmogelijkheden;
Een actieve personeelsvereniging die leuke uitjes activiteiten organiseert; uitjes naar Pampus,
bingo’s, feesten en presentjes. Regelmatig verzint de personeelsvereniging iets leuks waar je
aan kunt deelnemen.

Nieuwsgierig geworden?
We ontvangen graag jouw uitgebreide motivatie en CV via HR@farmdairy.com
Heb je nog vragen over deze functies? Neem dan even contact op met onze logistiek manager Peter
Assendorp op telefoonnummer 0320-267898.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

