Vacature Supply Chain Planner
Chrysal is al tientallen jaren de drijvende kracht in de bloemen- en
plantenindustrie en wereldwijd marktleider in bloemenvoeding. Of je
nu bloemen of planten kweekt, transporteert, verkoopt of er thuis van
geniet, Chrysal heeft de beste oplossingen om je bloemen en planten
langer mooi en vers te houden. Door continu te innoveren, sterk in te
zetten op kwaliteit en een voortdurende zoektocht naar duurzame
oplossingen, streven we ernaar om de wensen van onze klanten te
overtreffen – vandaag en morgen. Met als doel: de beste zorg voor
bloemen en planten, tevreden consumenten en, uiteindelijk, een
mooiere wereld en een sustainable business.

Ben jij die enthousiaste kandidaat die ons Supply Chain team komt versterken? We zijn op zoek naar een
fulltime

Supply Chain Planner
Als Supply Chain Planner zorg je voor tijdige beschikbaarheid van onze producten voor uitlevering aan de klanten.
Daarbij heb je enerzijds te maken met producten die in Naarden geproduceerd worden en anderzijds met
producten die aan derden uitbesteed zijn. Je bent verantwoordelijk voor het operationeel inkopen van
grondstoffen en materialen, het beheer van zowel de voorraden in Naarden als bij onze buitenlandse vestigingen
en de productieplanning in Naarden. Samen met een collega coördinator vorm je de spil tussen de afdelingen
customer service, productie, verkoop en de leveranciers. Je rapporteert aan en wordt aangestuurd door de
Manager Supply Chain.
Wat ga je doen?
▪ Op korte en lange termijn plannen van machine capaciteit en materiaal op basis van het aanwezige
orderpakket en verkoopprognoses;
▪ Het afstemmen, regelen en bewaken van de producties bij derden;
▪ Beheren van de voorraad eindproduct en materiaal;
▪ Maken van een efficiënte productieplanning;
▪ Afstemmen van de planning met Productie en Customer Service;
▪ Afroepen van materialen en grondstoffen;
▪ Verwerken van boekingen in Microsoft AX;
▪ Bewaken van de voortgang en het oplossen incidentele problemen;
▪ Coördineren van de logistieke activiteiten bij de introductie van een nieuw product.
Wat vragen wij van jou?
▪ Een opleiding (of werkervaring) op HBO-niveau in een bedrijfskundige, logistieke of economische richting;
▪ Je bent gestructureerd, denkt procesmatig en je hebt oog voor detail zonder het grotere plaatje uit het oog te
verliezen;
▪ Je bent secuur, bewaart het overzicht in een soms hectische omgeving en durft beslissingen te nemen;
▪ Je beleeft plezier aan interdisciplinair samenwerken in een internationale omgeving en bent in staat om goed
te communiceren in zowel het Nederlands als Engels;
▪ Ervaring met het ERP systeem Microsoft AX is een pre.

Continue verbeteren is een belangrijk speerpunt binnen de organisatie en ook jouw bijdrage is daarbij van
belang. Na het inwerktraject is het mogelijk om deels vanuit huis te werken.

Vacature Supply Chain Planner
Wat bieden wij je?
Wij bieden een internationale werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s met een informele
werksfeer. We zijn financieel gezond en dat maakt dat we gericht kunnen en blijven investeren in de
toekomst. Ontwikkeling van onze medewerkers hebben wij hoog in het vaandel staan. We bieden een
marktconform salaris. Daarnaast bieden wij je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. 26 vakantiedagen
en 7 ADV dagen, premievrij pensioen en de mogelijkheid tot deelname in de collectieve ziektekostenverzekering.
Interesse? Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! Stuur een
sollicitatiebrief met cv en motivatie naar werkenbij@chrysal.com.
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