
We hebben begrip voor acquisitie maar geen interesse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een succesvolle levensmiddelenfabrikant van 
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de 
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor de productielocatie in Enkhuizen zijn wij op zoek naar: 

 

Logistiek Productieplanner  
36uur per week  

 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Je bent verantwoordelijk voor de productieplanning en het beheer van de voorraden van grondstoffen en 
verpakkingsmaterialen voortkomend uit de behoefte vanuit deze productieplanning. Je analyseert logistieke 
processen en doet verbetervoorstellen in de logistieke keten. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een 
optimale productieplanning en de bewaking hiervan. Je bent lid van het Plantteam en rapporteert aan de 
Plantmanager. 
 
De werkzaamheden bestaan uit: 

- Afstemming met de Centrale afdeling logistiek in Geldrop van de wekelijkse productieplanning;  
- Het omzetten van klantorders naar het opstellen van dagelijkse productieplanning in SAP; 
- Communiceren van deze planning aan de interne verantwoordelijke functionarissen; 
- Bewaken en rapporteren van de voortgang in de realisatie van de productieplanning; 
- Proactieve communicatie naar de overige niet productieafdelingen als het gaat om ingrijpende 

planningswijzigingen; 
- Bestellen van grondstoffen en verpakkingsmaterialen; 
- Contact met inkoopafdeling en leveranciers;  
- Het onderhouden van data in de daarvoor beschikbare systemen SAP, excel en planningstools; 
- Deelnemen aan projecten die bijdragen aan het optimaliseren van de processen (continu verbeteren). 

 
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur logistieke opleiding/business logistics);  

• Werkervaring met logistieke processen bij voorkeur in de food sector is een pre; 

• Analytisch vermogen, overzicht houden, accuratesse en communicatieve vaardigheden; 

• Pro actief, stressbestendig en resultaat gericht; 

• Cijfermatig inzicht en gestructureerd werken; 

• Goede beheersing Excel,goede kennis van SAP is een pre; 

• Kennis van TPM/Lean of andere verbetertechnieken en de drive om continue te verbeteren. 
 

 
Wat voor ons gesneden koek is. 
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en 
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich 
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers. 
 
Wil jij happen naar deze functie? 
Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar 
recruitment@peijnenburg.nl of wil je nog meer weten over de inhoud van de functie dan kun je contact 
opnemen met Jacqueline Kroezen 06-10031023 
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