
 

 

 

De functie 

 Medeverantwoordelijk voor het dagelijks opstellen en optimaliseren van de productieplanning van onze drie 

productielocaties op basis van klantorders en forecast; 

 Bewaken van de voortgang en indien noodzakelijk bijsturen in overleg met productie/sales; 

 Behoeftebepaling en plaatsen van bestellingen bij leveranciers van productiematerialen en emballage; 

 Invoeren en verwerken van verkooporders; 

 Beoordelen van productiviteit en efficiency en optimaliseren van processen en procedures; 

 Het maken van periodieke overzichten ten behoeve van management en financiële administratie. 

 

De kandidaat 

 MBO+/HBO werk en denkniveau, bij voorkeur een logistieke/bedrijfskundige opleiding of gelijkwaardig door 

ervaring; 

 Je haalt voldoening uit het zo optimaal mogelijk plannen, analyseren en verbeteren van processen; 

 Je bent flexibel met werktijden en-dagen en bent bereid om periodiek te werken op zaterdagen en tijdens 

feestdagen; 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie. 

 Je hebt een proactieve houding, durft beslissingen te nemen en bent in staat om prioriteiten te stellen; 

 Je denkt en handelt klantgericht; 

 Je hebt ervaring in het werken met MS Office (Excel in het bijzonder); MS Dynamics is een pré; 

 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels, de Duitse 

taal is een pré; 

 Parttime is een mogelijkheid. 

 

Ons aanbod 

Je bent onderdeel van het Bedrijfsbureau (6 fte) die ressorteert onder de afdeling Supply Chain. Op locatie Odiliapeel 

worden de lang houdbare producten gepland (make-to-stock), in Asten/Venray hoofdzakelijk de artikelen voor de versmarkt 

(make-to-order). Beide disciplines hebben specifieke uitdagingen. Kortom, een leuke functie in een dynamische, 

vooruitstrevende en internationaal georiënteerde onderneming waar jouw collega’s stuk voor stuk specialisten zijn met hart 

voor de zaak. Vanzelfsprekend horen daarbij uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Interesse? 

Stuur je motivatie met curriculum vitae naar: jack.rademakers@pekakroef.com. Nadere informatie is mogelijk via nummer 

06-55793817 (Mathijs van Lierop). Neem voor overige info een kijkje op: www.pekakroef.com 

 

 

 

 

 

Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse, gekoelde aardappelproducten. Peka Kroef is een 

snelgroeiend en innovatief bedrijf met locaties in Odiliapeel, Asten en Venray. Onder onze eigen labels en  

de huismerken van grote Europese Retailers werken circa 320 medewerkers aan een brede range van 

aardappelproducten. Onder het label Peka Freshline leveren wij diverse aardappelproducten voor  

Foodservice-bedrijven, zoals horeca en cateraars. Op beide markten is Peka Kroef marktleider. Wij zijn op 

zoek naar kandidaten voor de functie van:

Productie 
  

Planner 
  

http://www.pekakroef.com/

