Hearthside Europe in Leerdam is een internationaal opererende, succesvolle en
toonaangevende producent van nutritionele voedingsrepen. Het modern ingericht en sterk
geautomatiseerd bedrijf werkt voor afnemers in de gehele wereld. Hearthside Europe
onderscheidt zich daarbij door een hoge graad van expertise op het gebied van exclusieve
receptuur voor o.a. dieet-, sport- en functionele food-repen. Bij Hearthside Europe werken ruim
250 medewerkers en het bedrijf is sterk groeiend. Hearthside Europe is onderdeel van het
Amerikaanse Hearthside Food Solutions en werkt volledig op B2B basis.
Vind je het een uitdaging om de behoefte te bepalen aan producten en materialen met het gewenste
resultaat om niet veel of te vroeg te bestellen of te produceren? We zijn op zoek naar een

MRP Planner
40 uur per week

De functie
Je zorgt ervoor dat alle juiste materialen in de juiste hoeveelheden voor de productie van de geplande
orders beschikbaar zijn. Jouw aandachtsgebied is het bestellen van alle verpakkingen. Met de klant
stem je af wat de te bepalen bestelstrategie per materiaal wordt.
De werkzaamheden die hierbij horen zijn:
 Bepalen van de behoefte aan de hand van de klanten orders en forecast;
 Overleggen met Inkoop over de bestelcondities en inkoopafspraken;
 Het plaatsen van inkooporders;
 Afstemmen van benodigde informatie en materiaal bij nieuwe introducties en wijzigingen met
Account Support, Inkoop, R&D en Sales;
 Bijdragen aan het verbeteren van afdeling gerelateerde processen en procedures
 Bijdragen en input geven in KPI-rapportages/dashboards richting de stakeholders, zoals het
signaleren van verouderde voorraad en vernietigingen.
Jouw profiel
Omdat jij communicatief vaardig bent en niet bang bent om beslissingen te nemen, is dit jouw ideale
baan. Initiatief nemen en daar het samenspel tussen verschillende afdelingen niet uit het oog
verliezend, maakt jou de persoon die we zoeken. Daarnaast herken jij je in de volgende profielschets:
 MBO werk- en denkniveau;
 2-5 jaar werkervaring in soortgelijke functies;
 Kennis van MS-Office en vak-gerelateerde systemen;
 Kennis van SAP in een pre.
Wij bieden
 Dynamische baan in een leuk en enthousiast team;
 Marktconform salaris;
 Uitzicht op een vast contract;
 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;
 Vaste eindejaarsuitkering ter hoogte van 3%;
 Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.
De procedure
Wij hechten er waarde aan om elkaar goed te leren kennen alvorens we ‘ja’ tegen elkaar gaan
zeggen. Als het kennismakingsgesprek positief is verlopen volgt er nog een gesprek. Voorafgaand
aan dit tweede gesprek doe je ook een digitale test, die betrekking heeft op jouw normen en waarden.
Wij gaan immers voor de beste match met onze collega’s.
Interesse gewekt?
Wil je aan de slag in een ambitieus en exclusief bedrijf? En zo meebouwen aan een
snelgroeiende organisatie? Stuur dan je CV en motivatie naar recruitment@hearthsidefoods.nl.
Wil je eerst meer weten? Bel dan naar Dagmara Alderliesten via telefoonnummer 088-6330433.

