Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met
Metzijn
zijngespecialiseerd
gespecialiseerdproductengamma,
productengamma,
waaronwaaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen,
heeft de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende landen. Meer info op www.joriside.be

Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega:

PRODUCTIEPLANNER

(M/V)

Je functie:
Het inplannen van productieorders voor een productfamilie zodat dit verloopt volgens de vraag en levertermijn voor de klant
afgewogen met maximale productiviteit. Het anticiperen op schommelingen in verkoop, capaciteit en materiaalbeschikbaarheid.

• Klantgerichtheid

• Samenwerken

De planner organiseert zichzelf dusdanig dat informatie
snel en afdoende beschikbaar is om de verkoopsafdeling in staat te stellen een correct en vlotte communicatie te doen naar de klant in verband met levertermijnen
en beschikbare productiecapaciteit.

• Leverstiptheid
Rekening houdend met de beschikbare machines, materiaal en mensen acties op korte termijn opzetten om de
stipte levering van goederen mogelijk te maken i.s.m.
supervisor, interne klant, interne en externe leverancier.
Samen met de supervisor vangt hij bottlenecks rond
mensen of materiaal op.

• Productiviteit

De planner werkt samen met aankoop en andere
afdelingen om spoedbestellingen en herproducties
optimaal te kanaliseren.
De planner communiceert met de onderhoudsverantwoordelijke om de beschikbaarheid van het machinepark en de kwaliteit van het eindproduct constant hoog
te houden.

• Administratie
De planner zorgt dat de productiebonnen voorhanden
zijn op de werkpost en controleert of het nodige
materiaal beschikbaar is. Hij zorgt er ook voor dat de
materialen op de machine correct geregistreerd
staan in SAP.

De planner zoekt een werkbaar evenwicht tussen
voorop lopen op gevraagde levertermijnen en stockage-plaats innemen enerzijds, en anderzijds de up-time
van de machines te maximaliseren door set-ups en coil
wissels te minimaliseren.
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Je profiel:

• Je bent in het bezit van een masterdiploma.
• Je bent communicatief en een teamplayer.
• Je bent administratief sterk en hebt een analytische
geest.

• Je hebt organisatietalent.
• Je kan zelfstandig werken.
• Kennis van SAP is een plus.

• Je bent flexibel en stressbestendig ingesteld. Rapporteert aan het hoofd productie.

Ons aanbod:

Interesse ?

Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde
job in een dynamisch bedrijf in volle expansie met daaraan
gekoppeld een competitief loon.

Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te
8750 Zwevezele of mail uw CV naar jobs@joriside.be. Je kan ook
steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051/610755.
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