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Van snoepverpakkingen tot sluitingen voor 
broodzakken: in bijna iedere keuken vind je 
de producten van Schutte bagclosures. Vanuit 
ons hoofdkantoor in Uden vinden dagelijks 
miljoenen sluit- en bindmaterialen hun weg over 
de hele wereld. Het inkopen van grondstoffen 
en het plannen van de productie zijn essentiële 
onderdelen van onze productieprocessen. Vind 
jij het belangrijk dat hier alles op rolletjes loopt? 
Dan is de functie van Planner-inkoper Productie 
bij Schutte geschikt voor jou.

• Vakantiegeld, winstdelingsregeling en 
eindejaarsuitkering.

• 27 vakantiedagen op basis van een fulltime 
dienstverband.

Dit ben jij
Jij gaat voor het analyseren en optimaliseren van 
de planning en het inkoopbeleid. Hiervoor zet je 
graag een stap extra als dat nodig is. Verder denk 
je in oplossingen en behoud je het overzicht over 
de diverse processen. Ook kunnen jouw collega’s 
altijd bij jou terecht voor vragen of advies. 

Verder heb je:
• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de 

richting van supply chain of bedrijfskunde. 
• Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een 

soortgelijke functie.
• Ervaring met ERP-systemen.
• Goede kennis van de Engelse en Duitse taal.
• Analytische vaardigheden en je behoudt de 

rust en het overzicht in dynamische complexe 
situaties.

Word onze nieuwe collega!
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! Mail je 
motivatiebrief en cv vóór 14 september 2022 naar 
An Schönfeld via personeelszaken@schutte.nl.

Aan de slag
Jij beheerst de gehele planning van orderaanname, 
inkoop tot expeditie en ontwikkelt je tot de Schutte 
supply chain-specialist. Zo ben je bezig met het 
vervaardigen van het productiecapaciteitsoverzicht 
en het overdragen van de weekplanning aan de 
productiemedewerkers. Ook de monitoring en 
bijsturing van bijzonderheden in de weekplanning 
behoort tot je taken. Daarnaast beheer je een groot 
deel van het artikelbestand. Het ERP-systeem vormt 
bij al jouw werkzaamheden de basis.

Als het gaat om het orderproces, ben jij hét 
aanspreekpunt; voor de leveranciers van grond-
stoffen, je collega’s van de verkoop, logistiek, 
productie en (financiële) administratie. Uiteraard 
ben jij als Planner-Inkoper ook nauw betrokken bij 
nieuwe ontwikkelingen. Om de processen in de 
productie en onze magazijnen te optimaliseren en 
verder te automatiseren, voeren we de komende 
jaren veranderingen door. Jij zorgt ervoor dat deze 
vernieuwingen soepel verlopen.

Ons aanbod op een rij
• Een salaris conform de cao Metalektro, 

afhankelijk van opleiding en ervaring.
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast 

dienstverband.
• Een goede pensioenvoorziening (cao Metalektro) 

en reiskostenvergoeding.

Planner-inkoper Productie
38 uur, Uden


