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Functieomschrijving
Vind jij het leuk om planningen te maken? Dan zijn we opzoek naar jou voor de functie van 
productieplanner.

Als productieplanner ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een dag- tot een 
weekplanning voor de productie van whiteboarden. Je bewaakt de productievoortgang en 
houdt de beschikbaarheid goed in de gaten. Wat er binnenkomt in je mailbox beoordeel je, 
waarbij je rekening houdt met de complexiteit en grootte van de orders. Planningen maak je 
op basis van een machine-indeling in relatie tot beschikbare machine- en mensencapaciteit. 
Ook hou je rekening met voorbereidingsactiviteiten, voorbehandeling, materialen en 
levertijden.

Profiel
Zoals hierboven genoemd vind je het leuk om planningen te maken. Verder heb je een 
helicopterview, ben je communicatief sterk (zowel in het Nederlands als in het Engels) en heb 
je een proactieve houding. Verder heb je:
• Een afgeronde MBO-opleiding
• Enige ervaring in een soortgelijke functie
• Ervaring met Excel en Word
• Bij voorkeur kennis van Microsoft Dynamics Navision of soortgelijke ERP systeem

Vacature Productieplanner (fulltime)

Reageer snel!
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan d.m.v. het 
toesturen van je CV en een beknopte motivatiebrief waarin je je interesse in deze vacature 
toelicht. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze HR-afdeling, 
Solmaz Zalbeig.
s.zalbeig@smit-visual.nl
040-280 85 10 (direct) of 040-280 85 00 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Smit Visual biedt
Wij zijn een internationaal familiebedrijf dat levert aan méér dan 50 landen wereldwijd. Je 
komt terecht in een dynamisch bedrijf, een bedrijf dat ervan houdt om de markt flink wakker 
te schudden met vernieuwingen. Zo zijn we sinds kort de enige whiteboard producent die 100% 
CO2 neutraal produceert! 

De arbeidscultuur kenmerkt zich als informeel met korte lijntjes en met vele ruimte voor 
eigen initiatief. Je hebt een relatief jong team van gedreven, kundige en enthousiaste 
collega’s om je heen. Wij bieden je bovendien ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling, naast 
een marktconform salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden.

www.smit-visual.com


