If we want to be different, than let us be delicious
CULINOR Food Group nv, Benelux-markleider met een jaaromzet van ca. €95M en een
500-tal medewerkers, produceert verse kant-en-klaar maaltijden voor de retailmarkt en
foodservice. Het bedrijf speelt in op de trend van gezond, smaakvol en snel te bereiden en
heeft 5 productievestigingen, waarvan 2 gelegen in de Kempen en 3 in de Gentse regio.
Voor ons Supply Chain team zoeken we momenteel een ervaren (m/v):

PRODUCTIEPLANNER
Als productieplanner sta je in voor de planning van de productie van onze kant-en-klaar
maaltijden en maaltijdcomponenten. Je bent de centrale spil die ervoor zorgt dat onze
maaltijden binnen de vooropgestelde eisen geproduceerd kunnen worden.
Jouw uitdagingen
• Je stelt allereerst een initiële planning op voor één van onze fabrieken. Vanuit de
klantvraag maak je een volume-inschatting die je aftoetst met de machinecapaciteit
• Vervolgens vertaal je deze initiële planning naar een effectieve productieplanning in
samenwerking met de productie- en expeditie managers, rekening houdend met mensen,
middelen en machines
• Je verwerkt klantenorders die je vertaalt naar een planningsforcast
• Je beheert de stock van halffabricaten, eindproducten en verpakkingsmaterialen;
die je controleert, corrigeert en opvolgt
• Je evalueert continu de bestaande werkwijzen met als doel ons planningsproces en
stockbeheer te optimaliseren
• Naast je verantwoordelijkheid op vlak van planning, participeer je in verscheidene
verbeteringsprojecten.

Deze kans laat je niet voorbijgaan!
Mail daarom meteen je motivatiebrief en cv naar jobs@derveaux-select.be
Derveaux Select t.a.v. Hilde Derveaux tel. 0495/51 50 36.
De verkennende gesprekken zullen georganiseerd worden via Teams.
Je kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld en je persoonsgegevens verwerkt conform de wet op de privacy (GDPR).

Neem ondertussen reeds een kijkje op www.culinor.com

Jouw talenten
• Na je master of bachelor opleiding, (logistiek management, handelsir, bio-ir, biochemie… ),
deed je een aantal jaren planningservaring op binnen een productieomgeving.
Heb je bovendien ervaring in de voedingsindustrie, dan is dat een belangrijke extra troef
• Je hebt een sterk analytisch vermogen en vooral een cijferknobbel
• Naast detailgerichtheid en nauwkeurigheid weet je het overzicht te bewaren in de
complexe materie van planning, en dit ook op stressmomenten
• Je hebt een grondige kennis van Excel. Ervaring met een ERP-pakket (bvb Lisa), is een
pluspunt
• Je werkt doelgericht naar een efficiënte en effectieve productie waarbij je simultaan de
belangen van de andere betrokken afdelingen bewaakt
• Al werk je autonoom, toch ben je communicatief, een teamplayer en een inspirator
• Je bent hands-on, flexibel ingesteld en aardt in een omgeving gekenmerkt door
veranderende omstandigheden en situaties.
Wat bieden wij?
• Een boeiende, voltijdse job in een onderneming met aandacht voor de medewerkers en
waar veiligheid en kwaliteit prioritair zijn
• Je maakt deel uit van een ervaren en gedreven team waarin ruimte wordt geboden om
zelfstandig te werken, initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen
• Naast de inhoudelijke uitdagingen bieden we een
aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale
voordelen.

