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Johma is volop in ontwikkeling. Dat maakt dat het een uitdagende onderneming is om voor te werken.
Belangrijk punt daarbij is een prettige werkomgeving waarin resultaat en werkplezier hand in hand gaan.

Wat houdt de functie in?
De afdeling Planning fungeert als spil binnen de organisatie, waarbinnen zowel dagelijks, wekelijks als
periodiek de afwegingen worden gemaakt omtrent de belangrijkste KPI’s: service-level, productie-efficiëntie en
waste. Als Allround Planner streef je naar een zo hoog mogelijk rendement voor zowel interne als externe
klanten.
Je rapporteert aan de Manager Planning en hebt de volgende taken & verantwoordelijkheden:

verantwoordelijk voor het gehele planningsproces

op week- en dagniveau optimaliseren van het productieplan

anticiperen op (on)verwachte fluctuaties die impact hebben op de realisatie van de planning

optimaliseren en verder ontwikkelen van planning- en scheduling systemen

deelname aan projectgroepen gericht op continue verbetering van de supply chain
Wat vragen wij van je?
Voor de functie van Allround Planner zoeken wij een enthousiaste kandidaat die aan de volgende criteria
voldoet:

HBO werk- en denkniveau

kennis van en ervaring met ERP-systemen

analytisch sterk, proactief en besluitvaardig

goede communicatieve eigenschappen

uitstekende beheersing van MS Office, met name Excel

goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal

onderhoudt makkelijk goede relaties op alle niveaus met klanten en collega’s

zelfstandigheid, gekoppeld aan een ondernemende instelling en een gezonde gedrevenheid
Wat bieden we je?
Johma biedt een uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving waarbij zowel de primaire als de
secundaire arbeidsvoorwaarden volledig in overeenstemming zijn met het functieniveau.
Hoe kun je solliciteren?
Spreekt deze functie bij Johma je aan, mail dan je motivatie met cv naar: hr@johma.nl. Wil je eerst meer
informatie, dan kun je contact opnemen met onze Manager Planning,
Willeke Nijhuis, telefoonnummer 06 4388 9696.

