Productieplanner en procesengineer
Fulltime

Bij SAM Precision maken we hoog nauwkeurige onderdelen op maat voor vooruitstrevende klanten
in uiteenlopende sectoren. In onze fabriek wordt aan talloze verschillende orders tegelijk gewerkt,
die allemaal met een zo kort mogelijke doorlooptijd exact op tijd bij onze klanten geleverd moeten
worden. Als planner en procesengineer ben jij ervoor verantwoordelijk dat levertijden gehaald
worden, dat capaciteit optimaal benut wordt en dat processen dusdanig ingericht zijn dat de kortst
mogelijke doorlooptijden behaald worden.

Functieomschrijving
Het betreft een uitdagende functie waarvoor een flexibele instelling vereist is, en je zowel snel
schakelt op de korte termijn als structurele verbeteringen doorvoert op de lange termijn. Daarnaast
heb je veel contact met collega’s, klanten en leveranciers om in te springen op actualiteiten en bij te
sturen waar nodig. Kort samengevat vallen onderstaande werkzaamheden binnen je takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Je plant orders, rekening houdende met capaciteit en gevraagde levertijden;
Je genereert planlijsten en prioriteiten voor de verschillende productiecellen;
Je detecteert bottlenecks en mogelijke vertragingen tijdig, en neemt maatregelen om deze te
voorkomen of te reduceren;
Je houdt de lange termijn planning in de gaten o.b.v. forecasts van klanten;
Je signaleert toekomstige overcapaciteit of capaciteitstekorten en springt hierop in;
Je zorgt dat planningsinformatie juist in het systeem staat;
Je onderhoudt contact met collega’s en klanten betreffende logistieke zaken, waaronder
statusupdates, het versnellen of vertragen van leveringen en het evalueren van de logistieke
performance;
Je monitort uitbestedingen, houdt contact met leveranciers over lopende orders en maakt
afspraken over lever- en doorlooptijden;
Je evalueert procesafwijkingen en late leveringen, en voert maatregelen door om herhaling
te voorkomen;
Je creëert inzicht en overzicht in de stand van zaken, niet alleen voor jezelf maar ook voor
andere belanghebbenden;
Je onderhoudt parameters in het ERP- en plansysteem welke van invloed zijn op de planning
en processen;

•
•

Je verzorgt rapportages betreffende logistieke performance en licht deze toe;
Je initieert optimalisaties in logistieke processen en systemen, in lijn met moderne productieen procesmethoden als QRM, Lean, Agile en Six Sigma.

Profiel
Jij hebt een passie voor snelheid en efficiëntie, en bent altijd op zoek naar manieren om iets sneller
en efficiënter te doen. Werken volgens QRM en Lean zit in jouw DNA. Je bent stressbestendig, in
staat om in een dynamische omgeving overzicht te creëren en te bewaren en je kunt goed omgaan
met onverwachte situaties. Tegelijkertijd kijk je vooruit en onderneem je pro-actief actie om de
productie gestroomlijnd te laten verlopen. Je draait niet om zaken heen maar communiceert tijdig en
duidelijk, en je laat zaken niet op hun beloop maar neemt tijdig maatregelen.
Kwaliteiten en eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiatiefrijk: je herkent kansen en benut deze;
Hands-on: je weet van aanpakken en steekt de handen uit de mouwen;
Gestructureerd: je houdt overzicht en bent punctueel;
Doortastend en pro-actief: je schat ontwikkelingen realistisch in en onderneemt tijdig actie
Zorgvuldig en nauwkeurig: je werkt netjes en maakt weinig fouten
Technisch inzicht: je begrijpt productiemethoden en weet dit te vertalen in de planning en de
processen;
Goede sociale eigenschappen: je werkt prettig samen en bent en een volwaardige
gesprekspartner voor collega’s, klanten en leveranciers;
Stressbestendig en nuchter: jou krijg je niet snel op de kast
Zelfstandig: je vertrouwt op je eigen kennis en kunde, en bent in staat zelf snel de juiste
beslissingen te nemen.

Opleiding en ervaring
•
•
•

Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie met complexe korte- en
lange termijn planning en procesoptimalisatie;
Je hebt een sterke pré in handen als je aantoonbaar kennis hebt van en ervaring hebt met
QRM, Lean en Six Sigma;
Je hebt HBO werk- en denkniveau en hebt een opleiding afgerond in de richting logistics
management of -engineering, supply chain management of (technische) bedrijfskunde.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een uitdagende en zelfstandige functie binnen een vooruitstrevend en ondernemend
familiebedrijf, met veel ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Je kunt natuurlijk
ook rekenen op uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:
•
•
•
•

Ruimte voor vakinhoudelijke opleiding en persoonlijke ontwikkeling;
Een aantrekkelijk salaris;
Reiskostenvergoeding voor het woon-werk verkeer;
Pensioenopbouw.

Ben je helemaal enthousiast geworden over deze functie en ons bedrijf? Solliciteer dan direct
hieronder met CV en motivatie. Heb je nog een aantal vragen of wil je meer weten over de functie of
organisatie? Neem dan contact op met Hugo Brunsman via info@samprecision.nl of 0485-383425.

