Onderdeel van IPS Technology

Vacature Planner
Innovar Cleaning Control is een onafhankelijke organisatie in Eindhoven met uitgebreide expertise op
het gebied van reinigen en kwalificeren van geavanceerde technologische producten. Innovar
Cleaning Control ondersteunt haar opdrachtgevers op het gebied van: - Kennis in de (hightech) OEMketen - Reiniging - Kwalificatie (o.a. RGA-metingen) - Assemblage - Cleanroom verpakken. Innovar
maakt als dochteronderneming deel uit van IPS Technology.
Voor vervanging zijn wij per direct op zoek naar een ervaren

Planner
(40 uur)
Ben jij op zoek naar een uitdagende, verantwoordelijke en dynamische functie? Heb je oog voor detail
en denk je in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden? Ben je een regelaar, administratief en
communicatief sterk, beschik je over een “helikopter view” en heb je een echte hands-on mentaliteit?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
De belangrijkste taken zijn;







Verzorgen van de dynamische planning en afstemming zowel intern als extern
Bewaken van het planningsschema en stelt waar nodig bij i.o.m. werkvoorbereiding en
teamleider Cleanroom
Capaciteits- en bezettingsinformatie bewaken aan de hand van de planning.
Communicatie naar de klant met betrekking tot orders en levertijden (orderbevestigingen)
Actief meedenken over verbeteren van het gehele proces.
Bij afwezigheid van directe collega’s neem je taken over zoals;
o Controleren van verkooporders op juistheid en waar nodig hierover communiceren
met sales of engineering.
o Het vertalen van de verkooporder naar orders voor de Cleanroom.

Functie eisen






HBO werk- en denkniveau (richting techniek).
2 jaar ervaring als Werkvoorbereider / Planner in een assemblage en/of cleanroom omgeving.
Kennis van logistieke productieprocessen.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Goede contactuele en communicatieve vaardigheden.

In deze functie werk je zeer nauw samen met verkoop-binnendienst, werkvoorbereiders en teamleider
van de Cleanroom.
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Onderdeel van IPS Technology

Dit ben jij!
Je bent iemand die graag samenwerkt en hierbij altijd het resultaat voor ogen houdt. Je hebt je
zaakjes graag goed voor elkaar. Je bent een echte regelaar en je houdt je hoofd koel in een
dynamische omgeving met soms hectische omstandigheden. Een echte planner die accuraat te werk
gaat. Daarnaast bezit je een gezonde dosis doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en
ben je resultaatgericht. Je bent punctueel en communicatief vaardig. Wij zoeken iemand met een
aanpakkersmentaliteit binnen een dynamische omgeving.
Wat bieden wij;
Je wordt onderdeel van IPS Technology/Innovar Cleaning control, waar continuïteit hoog in het
vaandel staat. Samenwerken op een professionele manier in een informele, no-nonsense omgeving
waar open communicatie de boventoon voert. Een leuke en uitdagende baan met ontwikkelings- en
doorgroeimogelijkheden binnen een groeiend, informeel, innovatief, dynamisch bedrijf.
Je wilt jezelf blijven ontwikkelen en je bent bereid hiervoor de vereiste opleidingen en/of trainingen te
volgen. De opleidingen en/of trainingen nemen wij voor onze rekening.
Daarnaast natuurlijk prima arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.
Interesse?
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan zien wij je sollicitatie met CV en
motivatie graag tegemoet.
Annemieke de Kuijper
HRM Manager
06-57 43 31 82
annemieke.de.kuijper@ips-technology.com
www.ips-technology.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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