
Order planner 

 

In deze rol ben je de schakel tussen sales en de productie. Jij zorgt ervoor dat alle juiste materialen (food 

& non food) in de juiste hoeveelheden voor de productie van de geplande orders beschikbaar zijn.  

Het is een nieuwe functie, bedoeld om de processtromen te optimaliseren. Een leuke dynamische rol, 

waarin samenwerken met de andere teams cruciaal is. Als jij de voorraadstand en planning goed voor 

elkaar hebt, daar plukt iedereen de vruchten van.  

Wat zit er in voor jou 

Een mooie plek om zelfstandig een afdeling op te zetten en vorm te geven rondom order planning  

Salaris is tussen € 2600,- en € 3700,- bruto per maand (40 uur p.w.) 

5 weken vakantie + 13 extra vrije dagen (40 uur p.w.) 

Wat ga je doen 

- Als de klantorder binnen is, regel jij het traject tot aan de start van het productieproces 

- Je zorgt samen met een collega voor het inkopen van alle producten (food en non food)   

- Samen met je collega heb je contact met leveranciers over beschikbaarheid en prijzen 

- Je plant de order in het systeem  

- Je verwerkt de order volgens de afspraken van de SLA in de planning 

- Je regelt dat het equipment op tijd en compleet binnen is 

- Je controleert de voorraad en zorgt dat deze op niveau is 

- Je zorgt voor de overdracht naar de productie 

Wat is jouw DNA 

- De functie is voor 40 uur per week 

- Je bent assertief, regelt adhoc en bent proactief 

- Je houdt van puzzelen in de planning 

- Je bent een teamspeler 

- Je hebt affiniteit met eten en drinken 

- Je kunt makkelijk verbanden leggen 

- Je hebt een HBO werk- en denk niveau en enkele jaren ervaring als planner 

- Je hebt goede kennis van MS office pakket  

 

Kragtwijk Finest Food 

Onze organisatie Kragtwijk Finest Food heeft 80 medewerkers in dienst richt zich op Travel catering, 

Gezondheid & Fit en Zakelijke catering. Alles wat wij leveren is vers bereid in onze eigen keukens en 

bakkerij. We hebben een passie voor lekker en gezond eten en beschikken over unieke expertise op het 

gebied van de koosjere keuken. Daarnaast kunnen we moeiteloos inspelen op bijzondere wensen zoals 

vegan, allergenen en functionele voeding. Wij kenmerken ons door de persoonlijke manier van werken 

om de beste oplossing te vinden voor onze klanten. 

Stuur je motivatie en CV naar HR@kragtwijk.nl 

Bel of mail voor meer informatie over de functie 020-3472400 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:HR@kragtwijk.nl

