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Planner - Breda
Inloggen

Introductie
Heb (jij sinds) kort een MBO diploma in een technische richting (zoals Werktuigbouwkunde of
Elektrotechniek)? Ben jij goed in organiseren? Wil je graag aan de slag bij een professioneel
bedrijf en de planning gaan doen voor technisch complexe projecten? Lees dan snel verder
over de boeiende vacature Planner!

Organisatie
Onze opdrachtgever is een leverancier van productiviteitsoplossingen en is wereldwijd
toonaangevend en markt leidend, onder andere als het gaat om duurzaamheid. Het bedrijf is
actief in meer dan 170 landen en telt bijna 45.000 medewerkers. Er worden producten en
diensten ontwikkeld gericht op productiviteit, veiligheid, ergonomie en efficiënt energieverbruik.
Voorbeelden hiervan zijn complete montagesystemen, industrieel gereedschap, innovatieve
compressoren gasscheidingssystemen, vacuüm-oplossingen en luchtbehandelingssystemen.
Momenteel is onze opdrachtgever met haar Nederlandse productielocatie actief in de productie
van zuurstofgeneratoren. Deze worden wereldwijd gedistribueerd en worden vooral gebruikt in
ziekenhuizen voor het toedienen van zuurstof aan Corona patiënten. Dit levert de organisatie
enorm veel extra werk op. Vanwege de grote behoefte aan deze generatoren voelt onze
opdrachtgever zich verantwoordelijk om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom wordt de
productiecapaciteit waar mogelijk uitgebreid met als gevolg de ruimte voor en behoefte aan
nieuwe collega’s.

Functie
Als Planner ben jij degene die de assemblage werkzaamheden organiseert. Je plant op basis
van beschikbare manpower, veiligheid, flexibiliteit, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. De
projecten waarmee je aan de slag gaat zijn voornamelijk de assemblage van innovatieve
luchtbehandelingssystemen. Je plant meerdere tegelijktijdig lopende projecten en door jouw
uitstekende manier van plannen en puzzelen wordt er zo efficiënt mogelijk omgegaan met de
productiecapaciteit. Je houdt hierbij oog voor de continuïteit; je voorkomt stagnatie (bijvoorbeeld
vanwege het ontbreken van onderdelen) en signaleert tijdig knelpunten die je samen met je
collega’s (Inkopers, Project Engineers, Assemblagemedewerkers) oplost. Verder kun je aan de
volgende werkzaamheden denken:
Opstellen van een capaciteitsplanning van middelen en gereedschappen
Het laten samenstellen en testen van geassembleerde installaties
Zorgdragen dat opgeleverde installaties worden gefactureerd (administratie in SAP
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bijwerken)
In samenspraak met de afdeling Inkoop het bestellen van materialen en
gereedschappen
Toolbox-meetings houden voor jouw collega’s in de werkplaats
Vervoer organiseren voor voltooide installaties

Functie-eisen
Als jouw profiel vergelijkbaar is met onderstaande kenmerken is dat een goede basis voor de
functie Planner:
Een afgeronde MBO opleiding in een technische richting (ideaal is Werktuigbouwkunde
of Elektrotechniek)
Enige relevante werkervaring, bijvoorbeeld opgedaan tijdens stages of in een eerste
baan
Flexibel en klantgericht
Kennis van SAP, Excel, CRM en Sharepoint (pré) of deze systemen willen leren kennen
In bezit van VCA VOL (of bereid zijn deze binnen 3 maanden na indiensttreding te
behalen)
Goede Engelse taalbeheersing, zowel in woord als geschrift (bij voorkeur ook
Nederlands)
Woonachtig in een straal van zo’n 40 km van Breda

Aanbod
Als Planner kan jij het volgende verwachten:
Bruto maandsalaris bij aanvang tussen € 2.900,- (junior niveau) en € 4.100,- (medior
niveau) op fulltime basis
Een fulltime werkweek van 40 uur (32 uur per week is bespreekbaar)
27 Verlofdagen en 6 1/2 ATV dagen
Pensioenopbouw bij het PME (50% premie werknemer)
Collectieve zorgverzekering
Winstuitkering (maximaal bruto één maandsalaris)
8% Vakantiegeld
Reiskostenvergoeding (maximaal 40 km woon-werk)
Goede ontwikkelingsmogelijkheden

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Jasper van der Graaf via telefoonnummer 06 -464
406 78. Vacaturenummer: 9970.
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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 29 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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