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ropeblock.com

Overall Planner Supply Chain m/v
Fulltime (38 uur) – standplaats Oldenzaal

De functie
Als Overall Planner draag je zorg voor een commercieel en logistiek verantwoorde afhandeling van orders op basis van de forecast, vragen,  

wensen en klachten. Je bent vraagbaak, spin in het web voor zowel externe klanten en de interne organisatie, en je hebt als doel het op tijd  

leveren van de gevraagde producten aan de klant. Je hebt veel interne contacten en hebt de bevoegdheid afdelingen aan te spreken op  

hun performance. 

De afdeling
De functie van Overall Planner valt onder de Supply Chain afdeling. Deze afdeling verzorgt de gehele externe ketenplanning voor de productie 

en bewerking van de halffabricaten. Ropeblock begeeft zich in een dynamische wereld, waarin ze de kennis over materialen, bewerkingen,  

maakbaarheid en logistiek bundelen en binnen de diversiteit aan belangen de juiste keuzes moeten maken om afspraken na te komen. 

Samen met de afdelingen Commercie, Engineering , Assembly/ Logistiek en Kwaliteit werken we aan klanttevredenheid en productontwikkeling. 

Bij de Supply Chain afdeling komen alle procedures en systemen voor een goede planning, orderverwerking en inkoop samen. Zij sturen het 

gehele voortbrengingsproces aan vanuit hun verantwoordelijkheid de afspraken met onze klanten over levertijd, productkwaliteit en kostprijs 

waar te kunnen maken.

Voornaamste verantwoordelijkheden
• Zorgdragen voor de overall planning van de Ropeblock organisatie;

• Optimaliseren van het productieplan op week- en dag niveau over de verschillende afdelingen heen;

• Anticiperen op (on)verwachte fluctuaties die impact hebben op de realisatie van de planning;

• Optimaliseren en verder ontwikkelen van planning- en scheduling systemen (Manufacturing Resource Planning (MRP);

• Deelnemen aan projectgroepen gericht op continue verbetering van de Supply Chain;

• Organisatie van de Sales & Operations Planning. 

Profiel
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau richting logistiek/ bedrijfskunde door studie of ervaring verkregen. Ervaring als planner in de 

maakindustrie is een pré. Je bent in staat logistieke aspecten correct in te schatten en traceert verbeterpunten die je ook actief oppakt.  

Je bent analytisch en cijfermatig sterk en werkt gestructureerd. Je kunt snel schakelen bij hectiek. Jij bent proactief en besluitvaardig en  

pakt door op de juiste momenten. Jij beschikt over goede communicatieve vaardigheden en onderhoudt makkelijk relaties op alle niveaus 

met collega’s. Je hebt kennis van de Engelse taal in woord en geschrift. Duits is een pré. Je bent vaardig met de gangbare MS-officeapplicaties 

en je hebt ervaring met ERP pakketten. 

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 mogelijkheden 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 staalkabel industrie. 

Een thuis voor (technische) specialisten die samen met haar leveranciers en klanten efficiënte en innovatieve producten 

realiseert. We zijn een zelfstandige 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 komen-

de jaren is internationale groei, waarbij prijs, kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staan. 

Jouw reactie
Stuur je CV aangevuld met je persoonlijke onderbouwing aan Lieke Hoppenreijs, HR Adviseur, vacature@ropeblock.nl.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Marcel Stobbe, Supply Chain Manager: 06 46 37 68 00.

Industry keywords: Planning; Werktuigbouw; WTB; Logistiek; Supply; Lifting; Heavy lift; Wire rope; Offshore; Maritiem; Marine,  

Cargo; Constructie; Staal; Crane; Dredging; Heavy transport
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