
 

 
Voor de productie locatie Sintjohannesga zijn wij op zoek naar een: 

 

Productieplanner 
 
Als Productieplanner zorg jij ervoor dat de koek nooit op raakt. Jij maakt namelijk de 
productieplanning en beheert de voorraad van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en overige 
benodigde materialen zodat er altijd voldoende is om de lekkerste koek van Nederland te maken.  
Belangrijk hierbij is dat je in samenspraak met het Hoofd Bedrijfsbureau altijd goed communiceert 
binnen de plant en de overige afdelingen zoals Logistiek, Marketing & Sales. 

 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
De smaak van het maken van de productieplanning: 

• Toetsen van de gevraagde productievolumes aan capaciteitsnormen en aan incidentele 
wijzigingen daarin; 

• Maken van een productieplanning (in samenwerking met productie) en aangeven van 
consequenties voor de productieorganisatie dan wel de benodigde (extra) maatregelen; 

• Bewaken van de voortgang van de productieplanning en van de CO-packer. Tijdig schakelen 
bij afwijkingen om manco’s te voorkomen; 

• Opstellen en uitgeven van productieorders; 
 
De smaak voorraadbeheer: 

• Controleren beschikbaarheid van benodigde grondstoffen en verpakkingen, zo nodig 
afroepen bij vaste leveranciers en bewaken van de levering volgens afspraak; 

• Regelmatig contact met leveranciers en de centrale inkoopafdeling omtrent bestellingen. 
 
Je bent daarnaast in staat om projecten en continue verbeterprojecten te leiden of als expert deel te 
nemen aan projectteams.   
Je ondersteunt en rapporteert aan het hoofd bedrijfsbureau en werkt volgens de HACCP procedures 
vanuit de geldende kwaliteitssystemen.  
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau richting logistiek. 

• Je hebt affiniteit, inzicht in en ervaring met SAP en TPM. 

• Je kan uitstekend overweg met MS Excel. 
Je bent praktisch ingesteld en voelt je thuis in een productieomgeving waar je snel moet schakelen 
en waar jouw probleemoplossend vermogen goed van pas komt. Je bent communicatief vaardig, 
vraagt door en durft de dialoog aan te gaan. Verder kun jij goed omgaan met verschillende 
stakeholders, beschik je over visie en durf en tot slot neem je initiatief en denk je in mogelijkheden.  

 
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 


