PRODUCTIEPLANNER
Locatie: 's-Gravenzande, Nederland

Gezocht: een praktijkgerichte productieplanner die kort op de bal speelt en die met een gestructureerde- en resultaatgerichte
aanpak ons productie- en logistieke proces optimaal weet te ondersteunen.
De regio Westland is internationaal de bakermat voor het geconditioneerd telen. BOAL Systems bekleedt een prominente positie
binnen de keten van kassenbouwers en toeleveranciers. We hebben ons gespecialiseerd in het ontwikkelen, vervaardigen en
verkopen van aluminium dek- en gevelsystemen voor glas- en foliekassen. Onze hoogwaardige producten vinden wereldwijd hun
toepassing en leveren zo een aanzienlijke bijdrage aan de groeiende wereldwijde voedselbehoefte.
In onze recent vernieuwde en fors uitgebreide productielocatie in ‘s-Gravenzande vervaardigen wij met veelal speciaal machines
onze deksystemen. De focus ligt hierbij op kwaliteit, veiligheid en proces-efficiency. Als Productieplanner vervul je een essentiële
rol bij het optimaliseren van het productie- en logistieke proces en bij het borgen van de gewenste leverbetrouwbaarheid richting
de klant.

De functie
Als productieplanner ben je verantwoordelijk voor de vroeg-

ongepland overleg met Sales, werkvoorbereiding, logistiek en

tijdige sturing (middels productieplanning) op – en bewaking

leveranciers (met name Extrusion NL en UK).

van - de juiste en tijdige levering van orders aan de klant
(leverbetrouwbaarheid). Dit in lijn met de door de afdeling Sales

Samen met de Supply Chain Manager neem je verantwoordelijk-

gestelde prioriteiten. Tevens ben je verantwoordelijk voor de

heid voor het (door)ontwikkelen van een integrale planning

juiste en tijdige levering van aluminium en overige materialen

voor de gehele supply chain, inclusief een actieve bijdrage

door onze leveranciers. Door jouw effectieve voor-bereiding en

aan - en regie op - het optimaliseren van de onderliggende

efficiënte planning van orders lever jij een grote bijdrage aan de

processen en het daarvoor benodigde inzicht bij de diverse

gehele fabrieksprestatie.

afdelingen. In dit kader draag je ook bij aan het minimaliseren
van het aantal logistieke bewegingen en de voorraden. Om je

Bovendien ben je in staat om de voorraadniveaus te managen,

taak als planner goed te kunnen uitvoeren spar je continu op

van zowel grondstoffen, halffabricaten als eindproducten. Dit

een proactieve manier met de collega’s op de productievloer,

doe je door structuur aan te brengen in de materiaalflow, en

met inkoop e.d.

door snel en adequaat in te springen op veranderingen van
prestaties, vraag of levering. Hiervoor voer je gepland en

Lees verder op de volgende pagina »
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Profiel

Ons aanbod

Om de functie op een goede en succesvolle manier te kunnen

Werken bij BOAL Systems is werken bij een financieel gezond

uitvoeren dien je te beschikken over het volgende profiel:

bedrijf met oog voor de mens, korte (communicatie)lijnen en

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau, bent minimaal in het

een goede naam en positie in de wereldwijde markt. Zowel onze

bezit van een afgerond MBO-4 diploma in een technische

sector als organisatie laten de laatste en komende jaren een

richting en hebt een bewezen affiniteit met planning en

sterke groei en ontwikkeling zien, waardoor er ook ruimte is voor

logistieke processen. Kennis en affiniteit met structurele

jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die

verbetermethodieken als Lean e.d. is een nadrukkelijke pré;

ontwikkeling ondersteunen we dan ook graag. Onze arbeids-

• Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in

voorwaarden zijn marktconform en met 25 vakantiedagen en

de maakindustrie. Je hebt kennis van productiemethoden en

13 ADV dagen heb je de mogelijkheid om een goede balans

de bijbehorende technieken en processen. Ervaring in een

tussen werk en privé te vinden.

metaalbewerkend bedrijf is een pré. Tevens heb je een sterke

Bij BOAL Systems werken we Samen en met Passie aan een

technische drive om onze producten, processen en markt

Optimale klantbeleving en dat doen we op een Respectvolle en

snel te willen begrijpen en daarmee voor iedereen een goede

Ter zake kundige manier. Deze ‘sportieve’ kernwaarden (zie ook:

sparringpartner te kunnen zijn;

https://youtu.be/Lr07U0TfeKM) zal je terugzien in hoe men met

• Je hebt een sterk ontwikkeld conceptueel en analytisch denk-

elkaar omgaat en wil gaan; tijdens het werk, maar ook tijdens

vermogen en werkt gestructureerd en accuraat. Je bent goed

bedrijfsborrels, -uitjes e.d. Daarnaast kom je natuurlijk straks te

bekend met planningssoftware, ERP-systemen en Excel.

werken in een recent fors uitgebreide en vernieuwde productie-

• Je bent sterk in het organiseren en in het planmatig denken en

en kantoorfaciliteit.

handelen, bent vasthoudend maar beschikt ook over een hoge
mate van flexibiliteit;
• Je bent verbetergericht, proactief en hebt een sterk probleemoplossend vermogen;
• Je bent sterk omgevings- en organisatiebewust en weet je op

Solliciteren of meer informatie?
Denk jij dat je het in je hebt om deze functie met succes in te
vullen, dan zien we graag jouw CV en motivatie tegemoet. Je
kunt mailen naar onze HR Director Wim ’t Hart (0174-316173 |

de juiste manier te positioneren binnen het bedrijf. Je bent

w.thart@boalgroup.com). Ook bij vragen over deze functie kun

contactueel en communicatief sterk (zowel in het Nederlands

je bij hem terecht.

als Engels) en weet goed verbinding te leggen met de

Bij het werven van personeel werken wij reeds samen met

productievloer en andere afdelingen;

diverse voorkeursleveranciers. Acquisitie n.a.v. deze vacature
wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Plek in de organisatie
Als Productieplanner rapporteer je rechtstreeks aan de Supply
Chain Manager. Gezien de ‘spin in het web’-functie heb je veel
contact met een groot aantal verschillende collega’s, zowel op
kantoor als op de productievloer.
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