
 
 
 
 
 

 
Planner (40 uur) 

 

Sinds januari 2022 is Schouten Twente in Goor dé eerste eigen productie- 

en verpakkingslocatie van Schouten Europe. We produceren en verpakken 

vegaproducten en vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. 

Deze gaan de hele wereld over! De komende jaren staan in het teken van 

groei; zowel in omvang als in automatisering en innovaties. Vanwege deze 

groei zijn er volop kansen om je te ontwikkelen. De arbeidsvoorwaarden 

zijn goed geregeld in de    cao voor de Gemaksvoedingsindustrie. De 

bedrijfscultuur is open en er hangt een prettige, nuchtere sfeer. De lijnen 

zijn kort en er wordt snel geschakeld. 

 

Wat ga je doen? 

Als Planner op de afdeling Bedrijfsbureau ben je verantwoordelijk voor het 

opstellen, controleren en bijhouden van het dagelijkse, wekelijkse en 

maandelijkse Productie- en Verpakkingsplan, zodanig dat consequenties 

t.a.v. materiaalbehoefte, capaciteitsbezetting, voorraadniveaus en 

levertijden duidelijk zijn en een haalbare productieplanning opgesteld kan 

worden. Dit houdt onder andere in: 

• Het bepalen van de te produceren hoeveelheden a.d.h.v. orders, 

verkoopprognoses en historische gegevens, in combinatie met de 

personeelsplanning, rekening houdend met o.a. de beschikbaarheid 

van grondstoffen, optimale ordergrootte, productievolgorde, 

technisch onderhoud en proefproducties. 

• Beoordelen van de productierun en het eventueel aanpassen van 

de dag-, week of maandplanning en daarbij het informeren en 

overleggen met diverse afdelingen, zoals Productie, Verpakken en 

Logistiek; 

• Vervaardigen van overzichten m.b.t. lijnbezettingen, rendementen, 

grondstoffen- en materialenverbruik a.d.h.v. verkregen 

productiegegevens; 

• Een correcte en efficiënte overdracht van de planningen naar de 

relevante afdelingen met daarbij inbegrepen de grondstof- en 

materiaalbehoeftes. 

• Zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van alle resources door 

het afroepen en/of bestellen van nieuwe voorraad en er zo voor te 

zorgen dat toeleveringsproblemen worden voorkomen.  

 

Wat breng je mee? 

• Je hebt een aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau door 

opleiding en/of werkervaring; 

• Bij voorkeur een afgeronde opleiding in de richting van Planner of 

Logistiek of andere opleiding binnen Supply Chain; 

• Kennis van diverse productie- en logistieke processen, 

productspecificaties en klanten; 

• Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in 

een food-gerelateerde productieomgeving; 

• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse 

en Engelse taal.  

 

 

Waar ben je sterk in? 

Je werkt zeer nauwkeurig en 

gestructureerd, kunt goed 

omgaan met data en bent 

resultaatgericht. Je bent sterk in 

het oplossen van diverse 

problemen op een creatieve en 

proactieve wijze en denkt in 

mogelijkheden, ook in hectische 

situaties. Je blijft daarin goed 

communiceren met de betrokken 

partijen en collega’s. 

Daarnaast ben je collegiaal en 

bereid om samen met je team de 

schouders eronder te zetten. 

 

Wat bieden wij? 

• Een jaarcontract dat bij goed 

functioneren wordt omgezet in 

een vast dienstverband; 

• Een marktconform salaris van           

€ 2.710,86 tot € 3.094,25 (Schaal 

H) per 4 weken; 

• Een eindejaarsuitkering van 3%;  

• Voldoende kansen voor 

persoonlijke groei en 

ontwikkeling, d.m.v. trainingen 

en opleidingen; 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, 

pensioenregeling en 

reiskostenvergoeding; 

• Genoeg vrije tijd met 25 

vakantiedagen en 15 ATV-dagen. 

• Een actieve 

personeelsvereniging; 

• Gezellige collega’s en een 

nuchtere Twentse bedrijfscultuur. 

 

Neem een kijkje op onze website! 

www.schoutentwente.com 

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd? Dan komen 

we graag met je in contact! 

 

Neem voor meer informatie contact 

met ons op via  

werkenbij@schoutentwente.com of 

neem contact op met Mascha via  06-

30353611. 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.schoutentwente.com/
mailto:werkenbij@schoutentwente.com

