LINCO Food Systems B.V. maakt onderdeel uit van de BAADER Groep die zich met wereldwijd ruim 1100
medewerkers bezighoudt met de ontwikkeling, productie, verkoop en installatie van machines voor de
levensmiddelenindustrie. Met meer dan 70 jaar ervaring behoort LINCO tot de top 3 in dit marktsegment.
Bij LINCO Food Systems in Doesburg werken ongeveer 100 medewerkers aan de ontwikkeling en productie van
hoogtechnologische (onderdelen van) machines voor food processing.
Voor ons team in Doesburg zijn we per direct op zoek naar een:

Planner (m/v) – fulltime (38 uur per week)
Als planner houd je je bezig met het maken van een gebalanceerde week- en dagplanning, zodanig dat er een
optimale afstemming en doorstroming wordt bereikt en wordt voldaan aan de levertijden. Hierbij bewaak je ook
de forecast, zodat er tijdig geanticipeerd en gereageerd kan worden op ontwikkelingen.
Je taken bestaan onder andere uit:
 Bij een nieuwe order bepaal je samen met de Master Planner, Customer Service en/of engineering
welke onderdelen en/of materialen aangekocht moeten worden; welke onderdelen en/of materialen uit
de magazijnvoorraad komen en of er werk uitbesteed moet worden.
 Middels ons ERP systeem (SAP) genereer je vervolgens werkinstructies en (concept) inkoopopdrachten
en verstrekt deze aan productie / inkoop / leveranciers. Daarnaast zorg je ervoor dat de juiste data
beschikbaar is in SAP.
 Verder signaleer je mogelijke bottlenecks in het proces, informeer je de betreffende collega(s) en neem
je actie om dit op te lossen.
 Verder ondersteun je de afdeling calculatie/verkoop bij het opstellen van offertes.
Functie-eisen
 HBO werk- en denkniveau;
 Technische kennis (tekening lezen c.q. werktuigbouwkundige constructies);
 Kennis van SAP;
 Organisatorisch sterk, gestructureerd en accuraat;
 Een teamplayer: je hebt veel contact en afstemming met diverse collega‘s;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdaging en wil jij bijdragen aan ons succes?
Stuur dan jouw motivatie en CV naar:
LINCO Food Systems B.V.
t.a.v. mevrouw F. Jentink
Broekhuizerweg 6
6983 BM Doesburg
femke.jentink@baader.com
0313-471632
www.baader.com
Een screening via sociale media kan deel uitmaken van de procedure.

