
 

 

 

 

 

 

 

 

Supply Chain Planner 

Arkel, Nederland  Full Time 

____ 

CPG Europe produceert en verkoopt hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen waarmee 

de huidige bouwsector wordt geconfronteerd, op te lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel 

Europa zetten we ons in om een wereld vorm te geven waarin gebouwen en constructies energie besparen, 

langer meegaan en de duurzaamheidsnormen overtreffen. 

De functie 

____ 
• Je zorgt voor een optimale benutting van de 

productiecapaciteit, met als doel een hoge klant 

tevredenheid en een maximale efficiency 

• Je maakt de vertaalslag van orders naar productie 

en houdt je bezig met het opstellen, coördineren en 

bijsturen van de productieplanning. 

• Je zorgt er voor dat eindproducten, (half)fabrikaten 

of grondstoffen op het juiste moment op de juiste 

plaats zijn  

• Om een optimaal productieplan te realiseren hou je 

rekening met de beschikbare capaciteit van mensen, 

machines en grondstoffen.  

• Je werkt veel in overleg met verschillende afdelingen 

binnen het bedrijf zoals de productie, de customer 

service en de inkoop. 

• Je onderhoudt de relevante Master Data, je geeft 

levertijden af en roept materialen af bij onze 

leveranciers. Je bent van Key User van de SAP 

PPDS module en signaleert tijdig eventuele 

bottlenecks. 

 

 

Vaardigheden 

____ 

• Ervaring: Je brengt minimaal 2 jaar ervaring mee in 
een soortgelijke rol en hebt MBO+ werk- en 
denkniveau 

• Taalkennis: Kennis van de Nederlandse en Engelse 
taal in woord en geschrift 

• Vaardigheden: Je bent pragmatisch, flexibel en 
denkt in oplossingen. Je werkt gestructureerd en 
bent cijfermatig sterk.  

Voordelen 

____ 

• Uitjes: elk jaar is er een jaarlijks terugkerende BBQ 
voor het hele gezin en een sfeervol kerstdiner 

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit 

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden zoals 30 vrije dagen en een 
leasefiets regeling. 

• Internationaal: Veelzijdige en boeiende 
internationale werkomgeving 

• Ontwikkeling: we stimuleren ontwikkeling door 
middel van coaching of het volgen van opleidingen 

  

Contact 

____ 

We kijken uit naar jouw sollicitatie 

Spreekt deze functie je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag per e-mail. Heb je vragen over deze functie? Jouw vragen 

beantwoorden wij graag. 

 

Linda Smit, HR Business Partner Benelux 
06 25008600 (ook via WhatsApp) 
Linda.smit@cpg-europe.com 

 

Tremco CPG Netherlands 
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel

 

cpg-europe.com 


