Wij zoeken een Planner
Ace Pharmaceuticals is een farmaceutische onderneming
met zo’n 175 medewerkers. Wij ontwikkelen, produceren,
registreren en verkopen geneesmiddelen met een medical
need in eigen huis. Naast geregistreerde geneesmiddelen
produceren en leveren we ook doorgeleverde bereidingen
via de eigen Ace Apotheek.
De functie
Binnen de planningsafdeling ben jij verantwoordelijk voor
de planning van twee van de vier afdelingen: de steriele
en de halfvast afdeling (crèmes, zalven, dranken, etc.). Jij
organiseert en coördineert verschillende onderdelen in
het productieproces van begin tot eind en fungeert als
spin in het web om te zorgen dat het productieproces
vlekkeloos verloopt. Bovendien verzorg je de lange en
korte termijnplanning op basis van forecast, afzet en
voorraadniveau’s. Als planner geef jij op een enthousiaste
en resultaatgerichte wijze invulling aan deze veelzijdige rol.
Taken
Binnen het bedrijfsbureau ben je mede verantwoordelijk
voor de werkvoorbereiding, de planning en de coördinatie
van de orders voor de steriele en halfvast natte afdeling.
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het in kaart brengen
en beschikbaar maken van benodigdheden (mens/
materiaal/machine/ruimte/documenten). Hiervoor schakel
je met afdelingen in het hele bedrijf terwijl je overzicht
houdt over het geheel. Ook het monitoren en bijsturen van
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de voorraden in relatie tot afzet en forecast behoort tot je
taken. Mogelijke afwijkingen zullen tijdig gesignaleerd en
gecommuniceerd moeten worden.
Functie-eisen
• Ervaring in een planningsrol/supply chain is een pré
• Je bent communicatief vaardig en hebt een sturend
vermogen
• Je hebt een hands-on-mentaliteit en durft
verantwoordelijkheid te nemen
• Je bent stressbestendig en gestructureerd en weet
overzicht te houden in drukke tijden
• Je kunt prioriteiten stellen
• Je kunt snel schakelen tussen verschillende afdelingen
en werkzaamheden
• Je bent zelfstandig, nauwkeurig en zorgvuldig
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord
en geschrift, bij voorkeur ook van de Engelse taal
• Kennis van en affiniteit met geneesmiddelen (bereiding)
is een pré
• HBO niveau door opleiding en/of ervaring
Dienstverband
Fulltime 40 uur. In aanvang een contract voor bepaalde tijd
met uitzicht op een vast contract.
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