
MODIFORM ZOEKT JOU!
 
De afdeling Bedrijfsbureau is de spil tussen verkoop, productie en logistiek. Het bedrijfsbureau zorgt voor een zo 
goed mogelijke afstemming tussen beschikbaarheid en behoefte aan eindproducten, componenten, materialen 
middels eigen analyses en frequente contacten met veelal interne klanten en leveranciers. Doel is het verkrijgen 
van een zo hoog mogelijke product beschikbaarheid en leverbetrouwbaarheid van eindproducten op de lange 
en korte termijn.

Voor onze vestiging in Roosendaal zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de functie van:  
SUPPLY CHAIN PLANNER   

Als Supply Chain Planner ben je o.a. verantwoordelijk voor de procurement van alle grondstoffen (PP, PS) 
voor de folie productielocaties van Modiform in nauwe samenwerking met de inkoper grondstoffen. Je doet de 
forecasting van de grondstoffen, plaatst bestellingen, bewaakt de productiestamgegevens en geeft opvolging 
aan levertijden en maant leveranciers aan wanneer nodig. Ook maak je leveranciersbeoordelingen op en 
ondersteun je het bedrijfsbureau bij algemene werkzaamheden.

WAAROM JIJ? 
 
Jij hebt minimaal een MBO opleiding in de richting van supply chain en beschikt inmiddels over enkele jaren 
(stage)ervaring. Daar heb je kennis opgedaan van administratieve processen en technieken binnen een pro-
ductieomgeving. Ook heb je ervaring met goederenstroombesturing en planningsmethodieken. Je bent een 
teamplayer die verbindend op kan treden. Je bent accuraat, pro-actief en oplossingsgericht. Naast het Ne-
derlands, spreek je ook goed Engels en wellicht een beetje Duits. Als je dan ook nog ervaring hebt met ERP 
pakketten, SAP en Objective, dan is deze baan helemaal voor jou.
 

WAAROM WIJ? 

• Leuk team waar je deel van uitmaakt
• Afwisselend en verantwoordelijk werk
• Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei
• Werken in een gezond en groeiend familiebedrijf met ambitie
• Prima arbeidsvoorwaardenpakket
 

PAST DEZE VEELZIJDIGE BAAN BIJ JOU? 

Stuur dan snel je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl onder vermelding van “Sollicitatie Supply Chain 
Planner”

W W W. M O D I F O R M . C O M

 SUPPLY CHAIN PLANNER


