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WORD JIJ ONDERDEEL 
VAN ONS TEAM? 



Werk jij graag gestructureerd 
en denk jij in oplossingen?

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als planner... 
... ben jij bezig met het organiseren van de productieplanning. 
Je bent daarin pro-actief bezig met proces verbetering en continu actief met de 
preventie van bottlenecks. Je stelt jezelf iedere dag de vraag: welke bijdrage jij kan 
leveren zodat de productie flow geoptimaliseerd wordt? Je organiseert een team van 
mensen, die daarin net als jij dezelfde drive hebben om te verbeteren. Je weet 
anderen te inspireren en motiveren en zorgt ervoor dat Larsen & Buhl binnen de 
doorlooptijden en deadlines de doelstellingen behaalt om de klanten blij te maken 
met de balans van levertijd en kwaliteit. Je zorgt ook voor duidelijk 
verwachtingsmanagement met de sales en QA afdeling. Larsen & Buhl biedt binnen 
de 6000m2 vloeroppervlak een breed scala aan productietechnieken. Hierdoor zijn er 
kansen voor jou om alle technieken en de invloed daarvan op levertijd van producten 
te onderzoeken. Als planner zal je voor deze technieken continue pro-actief bezig zijn 
om de productieprocessen te verbeteren in samenwerking met sales en QA. Ervaring 
mét en kennis van verschillende productietechnieken en CNC gestuurde 
bewerkingsmachines is om die reden een pré.



• Organiseren van de productieplanning

• Optimale bezetting creëren van productie & mensen in samenwerking met Hoofdproductie

• Pro-actief op klant order historie anticiperen om de vraag van de klant te creëren in samenwerking met 
sales en de forecast van de klant in te plannen

• Borgen van de planning in samenwerking met sales om levertijden vast te leggen en waar nodig te 
herplannen

• Continu verbeteren binnen het productieproces en in samenwerking organiseren van een verbeter team 
met doelen & resultaten.

• Bewaken en borgen van levertijden en informeren van sales

• Verwerken en communiceren van teruggekoppelde data uit de productie in het ERP systeem

• Analyseren en verbeteren van de leverbetrouwbaarheid en het genereren van dashboards 

De werkzaamheden:

• Kennis van data in een ERP systeem
• Product kennis (hoogwaardige precisie onderdelen)
• Materiaal kennis
• Inzicht in het productieproces en kennis van bewerkingsmethoden

Kennis

• Denken in mogelijkheden en kansen
• Geloven in groei en innovatie
• Combinatie van intuïtie en onderbouwing
• Experimenterend leren
• Hulp vragen

Mindset 
• Plannen in een ERP omgeving
• Ervaring in (verspaning)techniek
• Analyses maken en leverbetrouwbaarheid dashboards 

genereren uit het ERP systeem
• Probleemoplossend denken
• Coachend om de levertijd van productieprocessen te borgen
• Goede communicatieve eigenschappen en een teamspeler
• Achtergrond in de fijnmechanische techniek is een pre 

Vaardigheden

• Onderzoekend
• Geduldig
• Analytisch
• Teamspeler
• Gestructureerd en creatief en innoverend

Eigenschappen



Larsen & Buhl Ready? 

Heeft deze vacature je geïnspireerd?  

Stuur dan snel  jouw motivatie en CV naar: 

 info@larsenenbuhl.nl 

Wie weet kom jij ons team versterken. 




