Productie Planner – regio Antwerpen
Voor onze klant, een gedreven innovator in de automotive/chemical sector, gelegen in het zuiden van
Antwerpen zijn we op zoek naar een productie planner afvulling.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•

•

Je krijgt een gevarieerde en uitdagende rol binnen een dynamisch bedrijf waar nog steeds
veel belovende projecten op stapel staan.
Je wordt verwelkomd in een enthousiast team waar je kan rekenen op degelijke training
en ondersteuning, maar ook voldoende ruimte om je organisatorische en technische
vaardigheden volledig te ontwikkelen en toe te passen.
Bovendien ben je verzekerd zijn van een motiverend verloningspakket aangevuld met
verschillende extra legale voordelen.

Wat ga je concreet doen ?
•

•
•
•
•
•

Je bent als Productieplanner Afvulling verantwoordelijk voor een productie unit waarbij je
zorgt voor de planning en de bevoorrading teneinde de continuïteit in de goederen- en
dienstenstroom te verzekeren om een tijdige levering van orders te garanderen.
Je jongleert met de productieplanning zodat een optimaal resultaat wordt bereikt.
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks monitoren van de planning van de voorraden
die nodig zijn voor de productielijnen en je rapporteert en corrigeert eventuele afwijkingen.
Je bent verantwoordelijk om de balans te vinden tussen, de juiste materialen ter
beschikking hebben en de voorraden te minimaliseren.
Je ziet kansen voor operationele en procesverbeteringen.
Je draagt zorg voor het gegevensbeheer van allerlei data.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor denkniveau en je beschikt over minimum 3 jaar relevante ervaring in
de (proces)industrie.
Verder ben je analytisch en kan je met Excel wonderen doen, kennis en ervaring met
ERP-pakketten zijn troeven.
Je bent hands-on ingesteld en denkt in oplossingen.
Daarnaast communiceer je gemakkelijk op verschillende niveaus en dit zowel in het
Nederlands als het Engels.
Je werkt accuraat, nauwkeurig en bent een teamspeler.
Tenslotte ben je gedreven, leergierig, pro-actief en wil je jedef blijven ontwikkelen.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website
www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye –
zaakvoerder bij Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand
emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

