De Keyser Vleeswaren (hoofdzetel Aalter) is met 250 medewerkers en 100 mio. € omzet één van de grote industriële spelers op het vlak
van fijne vleeswaren en als zodanig een preferred supplier bij alle grote retail ketens, de foodservice en industriële gebruikers.
Kwaliteitsproducten en een ongeëvenaarde reactiviteit en klantgerichtheid zijn daarbij essentieel. We zitten op een ambitieus
groeitraject, en bestaan momenteel uit 6 nauw samenwerkende en complementaire plants in België waarmee we een vooraanstaande
positie in de markt innemen. Om onze groei te ondersteunen zijn we voor verschillende plants (Aalter, Aartselaar, Machelen) op zoek
naar een (m/v):

Verantwoordelijke Planning
Je functie:
-

Vanuit de masterplanning krijg je de lange-termijn forecast, die op basis van historische data voor de hele groep productie- en
voorraadniveau’s genereert. Deze integreer je met de real-time bestelinformatie vanuit de klantendienst in ons ERP systeem.
Voor bepaalde klanten beheer je zelf de stockniveau’s in hun systemen en bepaal je de leveringen autonoom.
Je maakt vervolgens de dagelijkse planning op voor de verschillende productielijnen in functie van hun optimale flow, inclusief de
personeelsplanning in samenwerking met de operationeel verantwoordelijke.
Je werkt voortdurend in nauw overleg met je collega’s in sales en logistiek die input geven over short-term wijzigingen, promoties,
te verwachten acties bij klanten,…
Je communiceert de productieplanning en alle bijkomende gegevens accuraat naar de productie-afdelingen, zowel via het ERP
systeem als tijdens de dagelijkse planning meeting die door jou aangestuurd wordt.
Je koppelt regelmatig terug met bijkomende info naar masterplanning zodat de data van jouw site correct meegenomen worden in
de lange-termijn forecasts.
Je werkt ook zelf mee aan analyses en lange-termijn forecasts, en je fungeert als back-up voor de masterplanning.
Je neemt deel aan de value chain meeting waar nieuwe producten geïntroduceerd worden, en waar de capaciteitsplanning over de
verschillende plants heen gestructureerd wordt.
Je overlegt regelmatig met je collega’s in andere plants, en je bent alert voor optimalisaties in de diverse systemen en procedures.

-

Je profiel:
-

Je genoot een hogere opleiding (Ma of Ba), bij voorkeur in een technisch-economische richting. Je deed liefst reeds enige ervaring
op in een industriële omgeving, in planning of operations. Een stevige ervaring in planning kan een hoger diploma vervangen.
Je bent vlot drietalig N-F-E en sterk met cijfers en analyses, in staat om het overzicht te bewaren in een veelheid van data en je gaat
steeds op zoek naar optimalisatie van de planning.
Je communiceert enthousiast en motiverend. Je houdt het hoofd koel en je bentiteraard een teamplayer, die voortdurend in
overleg gaat met alle stakeholders.
Je hebt een uitstekende kennis van Excel en andere ICT tools.

-

-

Je kan rekenen op:
-

Een uitstekend salaris met extralegale voordelen
Een prima interne begeleiding en aandacht voor opleidings- en loopbaanmogelijkheden;
Een afwisselende job binnen een enthousiast team van collega’s;
Een dynamische, inspirerende en professionele werkomgeving.

Interesse ? Contacteer Jan Vandenhende via jan@hr-management.be, meer info via 0477-328534. We garanderen een snelle, discrete en
Covid-proof behandeling van uw kandidatuur. Bezoek onze website: www.dekeysermeatproducts.be

