
  
 
Ben jij een ongekend talent in het plannen, zet je hierbij zowel efficiëntie als tijdsplanning naar je hand en 
kun je zowel oplossingsgericht als out-of-the-box denken? Dan hebben we een passenende en uitdagende 
vacature voor je: 
 

PRODUCTIEPLANNER 

 
Als planner bij Fardem Packaging BV zorg jij ervoor dat klantorders én productie optimaal op elkaar zijn 
afgestemd. Je draagt hierbij zorg voor het efficiënt benutten van al onze machinecapaciteit tegen de 
gewenste levertijd van onze productieorders. Je bewaakt de voortgang en neemt actie als de 
omstandigheden dit vereisen. 
 
Je neemt dagelijks deel aan het productie-overleg en communiceert alle relevante informatie naar de 
verschillende afdelingen. 
 
Daarnaast ben je continu bezig met het optimaliseren van de planning en de supply chain, signaleer je 
knelpunten en initieer je verbetervoorstellen. 
  

T A K E N P A K K E T :  

 Plannen, coördineren en ondersteunen van klantorders in productie;  

 Voorbereiden van alle benodigde productiedocumenten;  

 Opvolgen van de voortgang in productie en het nemen van actie indien nodig; 

 Handhaven van efficiënte tijdschema’s voor geplande productieorders; 

 Voorbereiden en begeleiden van proeforders; 

 Tijdig verwerken van informatie in het centrale computersysteem. 
 
 

F U N C T I E - E I S E N :   

 Afgeronde HBO opleiding in de richting van logistiek, supply chain of bedrijfskunde; 

 Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie; 

 Beschikt over een sterk analytisch vermogen; 

 Kan gemakkelijk met veranderingen omgaan; 

 Ervaring op het gebied van ERP-systemen en Excel; 

 Communicatief vaardig en goed kunnen samenwerken. 
 

W A T  B I E D E N  W I J :  

 Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Goede bereikbaarheid via auto of openbaar vervoer; 

 Flexibele werktijden; 

 36-urige werkweek;  

 Een prettige informele werkomgeving. 
 

Je schriftelijke sollicitatie met CV mail je zo spoedig mogelijk naar: irene.deboer@fardem-packaging.nl 

Wil je meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem dan contact op met Irene de Boer  
(0299-360004). 
 


