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Operationeel Planner - Sassenheim
Introductie
Als operationeel planner ben jij het organisatorisch talent binnen het projectteam die ervoor
zorgt dat de personeelscapaciteit klopt met de projectplanning. Jij bent de spil binnen het
project en je interne collega’s en de onderaannemers. Past dit bij jou? Lees dan snel verder.

Organisatie
Onze opdrachtgever is een wereldwijd toonaangevend bedrijf actief in de productie van luxe
jachten. Binnen de organisatie zijn tal van disciplines aanwezig, van engineering tot productie
en van planning tot finance. In deze projectgeorganiseerde organisatie ben jij als operationeel
planner de spil in een project.

Functie
Opstellen van een capaciteitsplanning voor de afdeling engineering
Bewaken van deze planning
Bewaken van deadlines zowel intern als extern
Het ondersteunen in de projectcoördinatie
Het overleggen en afstemmen van de voortgang met het projectteam
Signaleren van wijzigingen en deze doorvoeren in de planning
Het tijdig inzichtelijk maken van knelpunten in het project voor het team
Aandragen van praktische oplossingen voor de procesbeheersing

Functie-eisen
Als operationeel planner voldoe je aan de volgende eisen:
Een afgeronde Hbo /Wo opleiding met technische affiniteit
Ervaring binnen de scheeps- /jachtbouw is een voordeel
Ruime ervaring met het werken binnen een projectorganisatie
Ruime kennis van het opzetten van capaciteitsplanningen
Ervaring met project automatisering zoals MS-Project en PowerBI is een pré
Analytisch zeer sterk en een goed cijfermatig inzicht
Goed kwaliteitsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel
Instaat om zelfstandig een planning op te zetten en de benodigde informatie te
verzamelen
Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal (woord en geschrift)
Woonachtig in de omgeving tussen Leiden en Haarlem
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Aanbod
Als operationeel planner kan je rekenen op de volgende zaken:

Een leuke dynamische functie in de wereld van de luxe jachtbouw
Jij ziet dagelijks de voortgang van de realisatie van de door jouw gemaakte planning
Het betreft een functie voor 32- 40 uur per week
40 Vrije dagen op fulltime basis per kalenderjaar
Salaris is afhankelijk van je opleiding en met name je werkervaring, en ligt tussen de €
2.600 en € 3.700

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Nathalie Bogerd via telefoonnummer 0182 – 555
151. Vacaturenummer:10096.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 30 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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