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tremco illbruck is een expert op het gebied van afdichtings-, verlijmings- en coatingoplossingen voor de bouw en industrie. Onze 

oplossingen worden overal toegepast, van raam- en gevelafdichtingen tot passieve brandbeveiliging en zelfs in de afdichting van 

huishoudelijke apparatuur. Elke dag zetten meer dan 1.100 medewerkers van tremco illbruck in heel Europa, Azië en het Midden-

Oosten zich met veel toewijding in om te voorzien in de behoeften van onze klanten en werken ze aan de ontwikkeling van indruk-

wekkende oplossingen voor meer dan negentig landen wereldwijd. Als onderdeel van het Amerikaanse, beursgenoteerde RPM In-

ternational Inc. profiteren we van de zekerheid van een wereldspeler en beschikken we tegelijkertijd over een maximale vrijheid om 

te kunnen voldoen aan de vereisten van de landen waarin we op lokaal niveau actief zijn.  

tremco illbruck is gevestigd in Arkel. Elke dag weer zet iedereen zijn beste beentje voor om onze klanten zo goed mogelijk van 

dienst te zijn. Pas jij binnen een informeel, hecht en hardwerkend team, dan is deze vacature wellicht iets voor jou! We zijn op zoek 

naar een: 

Supply Chain Planner (40 uur per week) 

Als Supply Chain Planner zorg je voor een optimale benutting van de productiecapaciteit, met als doel een hoge klant tevredenheid 

en een maximale efficiency.  Je maakt de vertaalslag van orders naar productie en houdt je bezig met het opstellen, coördineren en 

bijsturen van de productieplanning. De Supply Chain Planner moet er voor zorgen dat eindproducten, (half)fabrikaten of grondstof-

fen op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Doel van de productieplanner is om het gehele productieproces uit te voeren tegen 

een zo gunstig mogelijke kostprijs. Om een optimaal productieplan te realiseren hou je rekening met de beschikbare capaciteit van 

mensen, machines en grondstoffen. Hiertoe werk je veel in overleg met verschillende afdelingen binnen het bedrijf zoals de produc-

tie, de customer service en de inkoop. Je onderhoudt de relevante Master Data, je geeft levertijden af en roept materialen af bij onze 

leveranciers. Je bent van Key User van de SAP PPDS module en signaleert tijdig eventuele bottlenecks. 

Dit breng je mee: 

➢ Minimaal 5 jaar in een vergelijkbare functie bij voorkeur in de chemische/proces industrie 

➢ Weet anderen te overtuigen en mee te krijgen als het gaat om het realiseren van doelen en veranderingen. 

➢ Pragmatisch, flexibel en denkt in oplossingen. 

➢ Gestructureerde werkwijze, analytisch vermogen, cijfermatig sterk onderlegd 

➢ HBO opleiding in een Bedrijfskundige of Supply Chain richting. 

Dit bieden wij jou: 

Je komt te werken in een hecht team dat hard werkt maar ook veel plezier met elkaar heeft. Elk jaar is er een jaarlijks terugkerende 

BBQ voor het hele gezin en een sfeervol kerstdiner. We zijn een gezonde onderneming die groeit. We bieden je uitstekende ar-

beidsvoorwaarden en stimuleren ontwikkeling door middel van coaching of het volgen van opleidingen. Zie jij jezelf al werken bij 

tremco illbruck? We komen dan graag met jou in contact! Je kunt je sollicitatie mailen naar Dieske Schoemaker, HR-Adviseur 

(dieske.schoemaker@tremco-illbruck.com). Ze is vanaf 6 januari 2020 ook bereikbaar op 0183-568049 voor inhoudelijke vragen.  


