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Enitor te Buitenpost is pionier op het gebied van kunststof extrusie, opgericht in 1938. Inmiddels is Enitor 
uitgegroeid tot een autoriteit op dit vakgebied. Specialiseren in extrusie is een strategische keuze voor 
Enitor. We zijn volop in beweging en om die reden nu op zoek naar een gedreven Planner (Productie). 
Dus ben jij een organisatorische kanjer die graag initiatief neemt? Lees dan snel verder!  

Planner Productie 
Functie 
Als Planner Productie ga jij samen met de Supply Chain Planners, een sleutelrol spelen in het plannen 
van onze productie processen. Efficiency van man- en machinecapaciteit, O(n) T(ime) D(elivery) I(n) F(ull) 
en Sales & Operations Planning zijn hierbij jouw focus. Hierbij werk je met de state-of-the-art grafische 
planning- en scheduling software (Siemens Preactor). 
 
Wat ga je doen? 
Als planner productie ben jij verantwoordelijk voor: 
 

• Het plannen van de klantorders op ongeveer 60 productie lijnen, met een 24 x 7 rooster. Dit 
kunnen voorraad- of klantorders zijn, zowel herhalend als op projectbasis. Hierin houd je 
rekening met levertijden, bepaal je de meest efficiënte productie volgorde en analyseer je de 
beschikbare capaciteit van medewerkers en apparatuur.  

 
• Bewaking van de werkelijke productie voortgang en initiëren van acties op afwijkingen. Daarbij 

hoort onderhoud en verbetering van dashboards, opstellen en rapporteren productie KPI’s.  
 

• Onderhoud van de onderliggende data en continue doorontwikkeling van het ERP en het 
(grafische) Productie planning systeem, zoals forecasts, routings, BILLs of Material en 
constraints. Daarbij hoort vanzelfsprekend het terugvertalen van de werkelijke productie 
performance in nieuwe productieplanningen. 

 
• Analyseren en inventariseren bottlenecks en initiëren van investeringsvoorstellen.  

 
• Aanlevering en gedeeltelijk aansturing van de onderhoudsplanning van het machinepark.  

 
• Controleren, onderhouden en aanleveren van data voor product informatie, zoals labels, 

etiketten en bedrukkingen.  
 

• Controleren van productievoorschriften op onder andere de volledigheid en juistheid.  
 
Wat vragen we van jou? 

• Je hebt een opleiding op HBO niveau, bijv. technische bedrijfskunde,  bedrijfskundige 
informatica of logistiek.  

• Je beschikt over een sterk analytisch denkvermogen. 
• Sterke IT skills, zoals kennis van SQL, BI, “big data” en rapportage Tools.  
• Bekendheid met ERP  systemen en concepten, zoals MRP, lean manufacturing etc 
• Je bent in staat om omrekeningen te verrichten van benodigdheden en bent flexibel ten aanzien 

van bijvoorbeeld mogelijke onvoorziene wijzigingen.  
• Je bent in staat om zowel binnen als buiten de onderneming op diverse niveaus en disciplines te 

communiceren en rapporteren  
• Je hebt kennis van analyse methodieken en kan op duidelijke wijze adviseren en rapporteren  
• Je bent een open persoonlijkheid die op basis van samenwerking resultaten boekt. Jouw 

denken in oplossingen maakt je tot de meest geschikte kandidaat 
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Aanbod 
Naast een ondernemende, creatieve, internationaal gerichte werkomgeving, biedt Enitor Primo een 
uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Binnen onze organisatie zijn volop doorgroei- en 
opleidingsmogelijkheden. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer P. Ruigrok, Finance 
Director via telefoonnummer 0511 54 17 00. 
 
Sollicitatie 
Je CV en motivatie kun je tot en met 29 januari 2021 sturen naar:  
Afdeling HRM, per e-mail  NLhrm@primo.com 
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