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ropeblock.com

Expeditor - Planner m/v

Fulltime (38 uur) – standplaats Oldenzaal

De functie
Zie jij het als een uitdaging om er elke dag weer voor te zorgen dat onze levertijden conform afspraak blijven?  

Vind jij het leuk om aan de slag te gaan als verlengstuk van onze inkopers? Dan nodigen wij je van harte uit om  

te solliciteren op onze vacature Expeditor-Planner

In deze cruciale functie ben jij oa verantwoordelijk voor:

• Het expediten van onze belangrijkste toeleveranciers om er voor te zorgen dat zij de afgegeven levertijden nakomen.

• Het houden van overzicht met betrekking tot de ontwikkelingen en prestaties van onze toeleveranciers en  

 interne assemblage.

• Het tijdig signaleren van afwijkingen in levertijden zowel intern als extern.

• Het beantwoorden van technische vragen vanuit onze leveranciers.

Je monitort de voortgang van onze leveranciers en gaat waar nodig op pad om te doorgronden of de gestelde 

deadlines worden behaald. Het nakomen van de afgesproken levertijden van onze leveranciers is cruciaal voor het 

verdere productieproces binnen Ropeblock.  

Profiel
Ben jij gedreven, communicatief sterk en komt het woord opgeven niet voor in jouw woordenboek? Voel jij je daar-

naast prettig binnen een technische organisatie en weet je makkelijk te schakelen binnen verschillende afdelingen, 

het ene moment zit je op de productievloer- bij de leverancier en het andere moment bij een collega op een andere 

afdeling aan tafel. Dan ben jij degene die wij zoeken!

Aanvullende eisen;

• Een afgeronde MBO+ / HBO opleiding in de techniek eventueel aangevuld met logistieke opleiding of vergelijkbaar. 

• De nodige jaren ervaring in een praktische omgeving in de metaalindustrie met een complexe internationale

 toeleveringsketen. Je hebt supply chain kennis en bent bekend met het expediten/plannen van productie activiteiten.

• Je bent proactief, resultaatgericht, bezit overtuigingskracht en je bent communicatief sterk. 

• Omdat wij in een internationale omgeving werken is een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en   

 Duitse taal gewenst.

Wij bieden
Wij zijn een bedrijf met een informele bedrijfscultuur. Samenwerken, meedenken en meewerken aan nieuwe  

oplossingen zijn belangrijk. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en continue gestimuleerd, met volop mogelijk- 

heden jezelf te ontplooien. We zijn trots op onze fijne werksfeer en de uitdaging die het werk ons biedt. We bieden 

marktconforme arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de zwaarte van de functie en jouw  

ervaring. Daarnaast investeren wij in je persoonlijke groei, zodat je op de juiste manier met de  

organisatie meegroeit.

Onze organisatie
Ropeblock is expert in ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten voor de 

hijs- en staalkabelindustrie. Een thuis voor (technische) specialisten die samen met haar 

leveranciers en klanten efficiënte en innovatieve producten realiseert. We zijn een zelf-

standige onderneming en een internationale speler van formaat in een niche markt (in de 

segmenten Cargo Handling - Maritiem; Offshore; Construction; Dredging en Rigging).  

Onze focus voor de komende jaren is verdere internationale groei, waarbij prijs, kwaliteit en  

innovatie hoog in het vaandel staan.

 

Jouw reactie
Stuur je CV aangevuld met je persoonlijke onderbouwing aan Renate Beijerink, Personeelsadviseur, 

vacature@ropeblock.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Johan Hinrichs, 

Supply Chain Manager: telefoonnummer 0541 - 570 777 (ma t/m vrij).
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