
    

  
Gezocht:  Fulltime Productieplanner 
 
Ben jij een echte regelaar die overzicht weet te behouden in verschillende processen? Dan zoeken 
wij jou! Rotom zoekt een gemotiveerde, enthousiaste productieplanner voor 40 uur per week voor 
het versterken van het Bedrijfsbureau op onze locatie in Son. Jij richt je in deze functie op de 
planning van de productie.  
 
Jouw taken zijn als volgt: 

 Zorgdragen voor de vertaling van verkooporders naar productieorders; 

 Behoefteplanning grondstoffen t.b.v. het gemaakte productieplan; 

 Interne afstemming productieplan met de productieleider; 

 Interne afstemming productieplan met de afdeling bedrijfsbureau; 

 Een breed pakket aan administratieve taken in relatie tot de processen die het bedrijfsbureau 
afhandelt; 

 Mede zorgdragen dat de processen in het Bedrijfsbureau soepel verlopen en verder 
geoptimaliseerd worden. 
 

Wat vragen wij van jou? 

 Onze voorkeur gaat uit naar een collega met een afgeronde opleiding op HBO niveau liefst in de 
richting van procesoptimalisatie/logistiek of een ervaren MBO-er met werkervaring op HBO 
niveau; 

 Enige ervaring in leidinggeven, aansturen van processen; 

 Voldoende administratief onderlegd voor het uitvoeren van bovenstaande taken; 

 We verwachten van je dat je accuraat werkt en dat je weet van aanpakken; 

 Je bent flexibel, voelt je thuis in een klein team en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 

 Enige ervaring met een ERP systeem (bijvoorbeeld Navision of MS Dynamics AX) en excel kennis 
in relatie tot deze functie is een pre. 

 
Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply 
chain actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Onze ambitie is het faciliteren en 
verbeteren van de supply chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden 
van duurzame services en oplossingen waaronder verhuur, pooling en packaging recovery.  
Dagelijks zijn 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 125 MLN per 
jaar. 
 
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  
 
Wat bieden wij? 

 Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt; 

 Een zelfstandige en afwisselende functie binnen een informeel team in een sterk groeiende 
internationale organisatie; 

 Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur. 
 



Wil jij werken in een gazelle bedrijf met internationale groeiambities? Stuur dan jouw korte motivatie 
en CV naar Eline van der Linden per email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op 
via telefoonnummer 0499 491012. 
 
Meer info over Rotom Nederland B.V., zie www.rotom.nl. 
 
 


