
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 1921 leveren en produceren we hoogwaardige meet- en regelapparatuur voor de industrie. Dat doen we natuurlijk 
niet alleen, want we hebben locaties over de hele wereld! Onze productielocatie in Dordrecht, Nederland is veruit het 
grootst. Met ca. 600 professionals doorlopen we hier alle stadia van de ontwikkeling van een flowmeter. Bij ons zie je direct 
het resultaat van je eigen inspanning!  

Demand planner (36 uur verdeeld over 5 dagen) 
 
 
Dit is wat we je bieden:  
Om te beginnen een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Bij KROHNE ben je verzekerd van 
een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast 
bieden we je het volgende: 
 

• Jaarcontract met intentie tot vast 
dienstverband; 

• Een goed geregeld pensioen bij PMT; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Vakantiegeld, 22,5 vakantiedagen en 3 

collectieve vakantiedagen; 

• Gratificatiebonus; 

• Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE 
Online Academy; 

• Fitnessregeling. 

 
Dit is wat je gaat doen: 
 
Als operationeel medewerker CVB bij KROHNE, ben je verantwoordelijk voor het complete afroep- bestel-, en voorraad 
proces van artikelen/producten en onderdelen die nodig zijn voor onze te produceren flowmeter(s) in de verschillende 
productiefaciliteiten in Dordrecht. Je bent het aanspreekpunt voor inkoop- en afroeporders bij verschillende leveranciers, 
volgt behoefteplanningen op en communiceert met alle betrokken partijen (magazijn, productie, transporteurs en 
leveranciers). Je houdt overzicht, anticipeert op gesignaleerde knelpunten, houdt rekening met levertijden, de beschikbare 
voorraad en vraag-voorspelling. Verder zullen je werkzaamheden onder andere bestaan uit: 

 

• Verantwoordelijk voor het daadwerkelijk bestellen / afroepen van goederen benodigd voor de verschillende 
productiefaciliteiten in Dordrecht. Tevens verantwoordelijk voor het juist registreren van orderbevestigingen en 
muteren van wijzigingen qua levertermijn en te verwachten aantallen;   

• Verantwoordelijk voor het opstellen van korte- en lange termijn forecast, rekening houdend met 
productieplanningen en productintroducties voor de aan jouw toegewezen leveranciers; 

• Verantwoordelijk voor een juiste voorraadbeschikbaarheid en voorraadhoogte van de aan jouw toegewezen 
leveranciers. Focus op kostenreductie en optimale voorraadniveaus; 

• Pro-actief en probleemoplossend te werk gaan wanneer inkoop- en afroeporders in gevaar dreigen te komen 
qua levertijd in je leverancierspakket; 

• Beheer en optimalisatie planningsparameters in ons ERP INFOR systeem; 

• Klachtafhandeling met leveranciers; 

• Deelname aan verbeterprojecten. 
 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke proactieve en initiatiefrijke collega die analytisch sterk is en een goed gevoel voor 
urgentie en service heeft. Jij snapt wat belangrijk is, kan goed prioriteiten stellen en hier besluiten in nemen om het 
gewenste resultaat te bereiken. In onze dynamische productie omgeving is het verder belangrijk dat je een zelfstarter bent,  
stressbestendig en onder tijdsdruk kunt werken. 
Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Hands-on mentaliteit met MBO+/HBO werk- en denkniveau  

• Flinke dosis werkervaring in bijvoorbeeld Demand Planning, bij voorkeur in een productie omgeving; 

• Kennis van diverse voorraadbeheer-methodes en voorraadprognoses;  

• Gevorderde kennis en ervaring op het gebied van ERP systemen en Excel; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal met goede communicatieve 
vaardigheden. 

 
Kun jij een actieve bijdrage leveren aan het optimaliseren van de supply chain besturing van KROHNE?  

Neem dan contact op met Kitty Peters via K.peters@krohne.com of via 06-82427007. 

We kijken uit naar je reactie! 
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