
Supply Chain Planner
Heb jij een sterk analytisch 
vermogen, denk jij graag in 
oplossingen en vind jij het leuk 
om verantwoordelijk te zijn voor 
een eigen leveranciersportfolio? 
Zie je daarnaast een uitdaging 
in het verder uitbouwen van de 
organisatie? Dan is de kans groot 
dat wij op zoek zijn naar jou!  

Wat houdt deze functie in? 
Als Supply Chain Planner zorg jij 
samen met een tweetal collega’s voor 
een nauwkeurige invulling van de 
werkprocessen en ben jij proactief bezig 
met het optimaliseren van de ketenregie. 
Daarnaast onderhoud je goed contact 
met de leveranciers uit de toegewezen 
portfolio. 

Als Supply Chain Planner  
ga jij bezig met het
•  Beheren van magazijnvoorraden van je 

eigen leveranciersportfolio;
•  Bijsturen van je eigen forecast op basis 

van salesdata;
•  Maken van wekelijkse prognoses 

van toekomstige promoties en het 
monitoren hiervan;

•  Analyseren en adviseren van interne en 
externe processen van de supply chain. 
Hierbij weet je de balans te bewaken 
tussen commerciële vergoedingen en 
interne kosten;

•  Leveren van werkbare en concrete 
input aan de commerciële afdeling, 
zodat de logistieke visie op de kaart 
staat bij onderhandelingen.

Wat gaan wij jou bieden? 
•  Een baan waarin jij mogelijkheid 

krijgt tot verdere ontwikkeling;
•  Een verantwoordelijke functie waarin 

jij je kwaliteiten kunt inzetten;
•  Een groeiende organisatie waarin 

jouw input en kennis wordt 
gewaardeerd en gevraagd bij 
het verder inrichten en continue 
verbeteren van processen. 

Wie ben jij?
•  Je hebt HBO werk- en denk niveau;
•  Aandacht voor de omgeving 

waarin en de mensen met wie je 
samenwerkt is voor jou niet meer 
dan logisch;

•  Affiniteit met ICT en software 
systemen;

•  Je hebt een resultaat- en 
klantgerichte instelling;

•  Je vindt het leuk om processen vorm 
te geven en te optimaliseren;

•  Ervaring als Supply Chain Planner is 
een pré.

Wie zijn wij?
Wij zijn een groothandel in aardappelen, 
groenten en fruit. Ons doel is om de 
meest toonaangevende leverancier in 
Nederland te zijn voor de AGF specialist. 
Naast kwalitatief hoogwaardige producten 
willen we dit bereiken door onze klant 
op alle gebieden te ondersteunen en 
waar mogelijk te ontzorgen. We zijn 
een bedrijf met korte lijnen en een 
aanpakkersmentaliteit. Wij bouwen 
verder aan de professionalisering van de 
organisatie en wij zoeken mensen die hier 
goed bij passen!  

Interesse
Ben jij tijdens het lezen van deze  
vacature enthousiast geworden?
Graag ontvangen wij je brief met  
duidelijke motivatie en jouw cv op  
personeelszaken@postuma.nl.  
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen via 038-337 00 99. 
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