Production Planner
Fulltime

Onze organisatie
M&G Group is één van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is internationaal
marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G
Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen
in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten.
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een proactieve en enthousiaste Production Planner met als
standplaats Groningen.

Omschrijving
In deze spilfunctie houd je je bezig met het omzetten van de korte en middellange termijn planning naar een
detail productie planning. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijkse productie
planningsproces. Je houdt je bezig met problem solving en levert een actieve bijdrage aan verbeteringen en
veranderingen binnen het productie planningsproces. Als Production Planner zorg je voor dagelijkse opvolging
en overleg met de productieafdeling over de naleving en eventuele verstoringen van de planning. Je werkt
hierbij nauw samen met de material planners en de demand planner en voert overleg over o.a. de materiaal
beschikbaarheid en eventuele verschuivingen in de productiecapaciteit. Je rapporteert aan de Material
Management Manager.

Wat vragen wij?







Je beschikt over HBO werk- en denkniveau
Je beschikt over relevante werk ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen een productieomgeving.
Je hebt kennis van productieplanning en bent analytisch goed onderlegd
Je hebt enige ervaring/kennis in het werken met LEAN-principes/tools, ERP systemen (bij voorkeur SAP),
planningsmodules en beschikt over goede kennis van Excel.
Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede beheersing van de
Nederlandse en Engels taal in woord en geschrift.
Je bent initiatiefrijk, enthousiast, resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden
M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij uitstekende
ontwikkelingsmogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.

Informatie en sollicitatie
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR Business Partner, r.nicolai@mg-group.com. De in- en externe
werving vindt gelijktijdig plaats. Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je
contact opnemen met Jelle Bouwkamp, Material Management Manager, j.bouwkamp@mg-group.com.
De sluitdatum is 4 december 2017. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

