
 
 

Productieplanner 
 

Kan jij met jouw inzicht onze productie optimaal 

plannen? 

Ben je hands-on, flexibel en dynamisch? 

Denk je zeer analytisch en ben je een echte problem-

solver? 

Dan ben jij de perfecte kandidaat en hebben we bij Rex de 

job die je zeker zal aanspreken. 

Profiel: 

• Je hebt een hogere opleiding met een aantal jaar ervaring als planner in een productieomgeving. 

• Je houdt van organiseren en neemt hierbij graag de nodige verantwoordelijkheid. 

• Je hebt een proactieve en overtuigende communicatieve houding. 

• Je bent stressbestendig en stelt de juiste prioriteiten. 

• Je beheerst vlot het Nederland en Frans. 

• Je hebt een goede kennis van de courante softwarepakketten en ervaring met Office 365. 

 

Hoe ziet je dag eruit: 

 

• In overleg met onze verkoop, de productie en transport plan je dagelijks onze productie en dat op 

basis van de beschikbare grondstoffen, capaciteit en levertermijnen. 

• Je houdt rekening met de orders die de komende weken geleverd moeten worden en past jouw 

planning hierop aan.  

• Je streeft naar een efficiënte interne flow en een optimaal rendement van de productieafdeling. 

• Je anticipeert en zorgt voor een voortdurende opvolging van de output, bij wijzigingen of 

productieproblemen stuur je bij. 

• Je houdt de grondstoffenvoorraad nauw in het oog en signaleert tijdig tekorten zodat productie en 

levering gegarandeerd blijven. 

• Je onderhoudt daarbij nauwe contacten met onze leveranciers. 

• Je kan heel snel schakelen en eventuele wijzigingen communiceer je gericht naar alle betrokken 

afdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wij bieden: 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een 

innoverende en dynamische omgeving met een no-

nonsens cultuur. 

• Een modern sterk geautomatiseerd productiebedrijf 

met een internationaal karakter. 

• Focus op ontwikkeling van talent door opleiding. 

• Ruimte voor initiatief en persoonlijke inbreng. 

• Informele positieve werksfeer binnen een warm team. 

• Open communicatie en vlakke structuur. 

• Aandacht voor veiligheid en milieu. 

• Leute en voldoening in de job. 

• Mooi verloningspakket, met extralegale voordelen.  

 

Goesting? 

Laat van je horen, stuur je cv naar s.maes@rexpanels.com of bel ons op het nummer 0492/97.90.30 

We zijn benieuwd naar je ambities! 
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