Vacature Planner Productie
Cumapol Polyester Upgrading in Emmen is op zoek naar een Planner Productie. Ben jij op
zoek naar een afwisselende functie bij een ambitieuze koploper in de circulaire economie?
Heb je oog voor details en bewaar je het overzicht bij het inplannen van zowel de productie als
de bijkomende logistiek? Dan maken we graag met je kennis voor de volgende stap in je carrière
bij Cumapol in Emmen!
De functie
In deze positie ben je verantwoordelijk voor het tijdig en correct opmaken van de capaciteits- en materiaalplanning voor de productielijnen in de fabriek. Je bewaakt de status daarvan en communiceert
hierover met zowel klanten als leveranciers. Zo zorg je ervoor dat zij weten wat je van hen verwacht bij
het aanleveringen van grondstoffen en het afhalen van producten. Uiteraard is ook de interne communicatie met je collega’s binnen Productie, Logistiek en Verkoop van essentieel belang om de productie
optimaal te laten functioneren. Als onderdeel van het Plant Team zorg je zo continue voor een optimale
bezetting van de productielijnen. Je anticipeert op ad-hoc situaties bij toeleveranciers, tijdens productie of bij klanten die effect hebben op je planning. Indien nodig pas je daarop de planning aan en zorgt
dat alle betrokken stakeholders daarover worden geïnformeerd. Door de in- en uitgaande materiaalstromen op de locatie te bewaken, meet je de efficiëntie van het productieproces. Je kijkt naar mogelijkheden om daar verbeteringen in aan te brengen, kosten te besparen of inkomsten te genereren.
Naast de gangbare administratie rond het planningsproces verzorg je ook de vereiste documentatie die
hoort bij de in- en uitgaande materiaalstromen. In deze functie rapporteer je aan de Plant Manager.
Profiel
• Een goed HBO werk- en denkniveau;
• Ervaring met plannings- of logistieke processen in een productie- of complexe assemblage
omgeving;
• Goede communicatieve vaardigheden en een overtuigende persoonlijkheid;
• Stressbestendig en accuraat;
• Oplossingsgericht en een goed analytisch vermogen;
• Flexibele en betrokken instelling die past in een nuchter en informeel team;
• Goede beheersing van de Engelse taal;
• Woonachtig op bereisbare afstand van Emmen.
Wat heeft Cumapol te bieden
• Dynamische en verantwoordelijke positie bij een succesvolle producent;
• Je maakt onderdeel uit van een professioneel en enthousiast team;
• Marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor vragen kun je contact opnemen met Marco Kleine Deters, Plant Manager:
marco.kleinedeters@cumapol.com.
Je kunt je sollicitatie sturen naar f.twigt@boelenadvies.nl.
Cumapol Emmen richt zich voornamelijk op de nabewerking van PET specialiteiten
en is een van de koplopers in groene chemie. Door een nauwe samenwerking
met de zusterorganisaties DuFor en ACES, is Cumapol in staat unieke
producten te ontwikkelen en te produceren.Voor meer informatie
bezoek onze website www.cumapol.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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