PLANNER
METES NV

Dilsen Stokkem

Metes NV is een totaalleverancier die via een kwaliteitsvolle metaalbewerking producten
assembleert tot totaalconcepten. Om onze kwaliteit te verbeteren investeren wij voortdurend in
de nieuwste machines en technologieën en zorgen wij voor de permanente opleiding van onze
medewerkers.
Wij zijn op zoek naar een “ Planner “

Job omschrijving :
Als planner verzorg je de volledige orderhandling voor je klanten, met inbegrip van
productieaansturing, opvolging en inkooporders. Je staat in nauw contact met je klanten
en benut je communicatielijnen maximaal. In overleg met de productieverantwoordelijken
bepaal je de leveringstermijnen en waak je erover om de doelstellingen te halen. Je komt
terecht in een hecht team met drie collega’s die je met raad en daad zullen bijstaan. Je
werkt met een volwaardig ERP pakket en analyseert accuraat de voorgestelde gegevens
met oog voor details. Teneinde een optimale aansturing te verzekeren ben je bereid je
grondig te verdiepen in de werkmethodieken. Je opereert binnen een internationaal
gericht bedrijf met een zustervestiging in Servië . Dagelijks heb je contact met je Servische
collega ’s teneinde maximaal, op basis van prioriteiten, de goederenstroom mee te
coördineren. Je ondersteunt de expeditie in nauw overleg met de ploegleider expeditie.
Kwaliteit draag je te allen tijde hoog in het vaandel.

Profiel :
Bachelor- of masterdiploma / ervaring in logistiek is een troef.
Interesse in een R&D omgeving met inzicht in industriële plaatbewerking.
Vlotte communicator en motivator naar klanten en collega’s .
Doorzetter.
Perfecte kennis van het Nederlands , vlotte kennis in gesproken en geschreven Engels ,
andere talen zijn een pluspunt maar geen must.
Goede kennis van MS Office met name Excel en een ERP pakket.

Wij bieden :
Wij zorgen voor een uitdagende werkomgeving met de focus op innovatie en groei. Je kan rekenen
op gemotiveerde collega’s, ruimte voor initiatief en uitgebreide opleidingsmogelijkheden .

Contract voor onbepaalde duur / voltijds met een aantrekkelijk salarispakket en extra-legale
voordelen ( maaltijdcheque , groepsverzekering , bedrijfswagen is bespreekbaar ) in een filevrije
omgeving.
Contacteer : HR afdeling Erwin Wouters telefonisch op het nummer 089/750820 of mail naar :
Erwin.wouters@metes.be
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