
Bema BV is op zoek naar een Productieplanner voor 24 uur per week! 
 
Draai jij je hand niet om een efficiënte planning te maken? Dan is dit een super leuke en uitdagende 
functie!   Ben jij net afgestudeerd in de richting van HBO Logistiek of een vergelijkbare studie of ben jij 
toe aan een volgende (2e) stap in je carrière? Solliciteer dan direct!  
 
Bema BV is een groeiend familiebedrijf met ambitie om dé verpakkingsspecialist in de 
voedingsmiddelenindustrie te zijn. We zijn gespecialiseerd in het confectioneren van diverse 
kunststof- en faserdarmen, vacuümzakken, krimpzakken en lengtedarmen. Naast de productie werkt 
er ook nog een enthousiast team op de backoffice. O.a. een grafisch ontwerper, de 
accountmanagers, het  administratieteam, een aantal managers en de directie.  
 
De functie 
Als medewerker planner heb jij een functie met impact op de productie afdeling. Het is aan jou om 
een zo efficiënt mogelijke productieplanning voor de 15 machines weg te zetten en aansturing te 
geven aan dit proces. Hier komen veel aspecten bij kijken: werken met een ERP systeem, inzicht in en 
aansturing op efficiëntie van het productieproces, productkennis en de samenwerking met de 
operators.  
 
Kortom een functie waarbij je het overzicht moet kunnen behouden en nauwkeurig moet zijn. 
 
Herken jij je in het volgende profiel? 

• HBO werk- en denkniveau;  

• Sterk in planmatig werken; 

• Flexibel (veel moeten schakelen tussen werkzaamheden); 

• Inzicht in cijfers en handig met Microsoft Excel ; 

• Kennis van een ERP systeem is een pre; 

• Andere competenties die naar voren komen in deze functie; zelfstandig, nauwkeurig en 

goede sociale vaardigheden;  

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Werkdagen: maandag en woensdag is een must, 3de dag is in overleg; 

• Woonachtig in een straal van 20 km van Waddinxveen. 

 

Wij bieden: 

• Een marktconform salaris , afhankelijk van de kennis en ervaring die je meebrengt; 

• Start met een bepaalde tijd contract met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse 
tevredenheid; 

• Ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen; 

• Goed geregelde secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Zie jij jezelf als planner bij ons! Aarzel dan niet en solliciteer direct via c.george@bemabv.com  
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de tekst, neem dan contact op met Chyrell George 
(HR) via bovenstaand emailadres of bel 0182-549087  
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