
 

Planner (fulltime) 

Heb jij een besluitvaardige en analytische persoonlijkheid en krijg jij er energie van als 
medewerkers en middelen zo efficiënt mogelijk in worden gezet in het productieproces?  

Dan is deze baan bij KIK Powerful Plastics iets voor jou! 
 

Wie zijn wij? 
KIK Powerful Plastics is opgericht in 1968 en heeft meer dan 50 jaar ervaring in het engineeren 
en produceren van hoogwaardige kunststof spuitgietproducten voor uiteenlopende 
marktsegmenten. Elke dag opnieuw zetten wij ons in om deze positie verder uit te bouwen. 

 

Investeren in kennisopbouw, de nieuwste spuitgiettechnieken, procesbeheersing, 
geautomatiseerde kwaliteitsbewaking en efficiency staan daarin centraal. Het succes van KIK 
is voor een groot deel te danken aan de voortdurende innovatie en de intensieve en prettige 
samenwerking met klanten en leveranciers. 

 

Met een machinepark van 28 spuitgietmachines in de tonnages van 30 tot 440 ton sluitkracht, 
wordt er een zeer grote diversiteit aan kunststoffen verwerkt. KIK beschikt over een eigen 
matrijzenmakerij en is ISO-9001/ISO-14001 gecertificeerd. 

 

Wat ga je doen? 
 
Als planner binnen KIK ben je verantwoordelijk voor de planning van de productieorders 
volgens gevraagde levertijden, rekening houdend met de actuele personeelsbezetting. Je hebt 
overleg met de Customer Service afdeling over de start en het einde van het productieproces. 
Je stuurt tussentijds op het behalen van deze planning. Bij een wijziging in de planning zorg jij 
voor een knelpuntanalyse om eventuele risico’s te verkleinen. Waar nodig stel je 
productieorders bij en stem je eventuele consequenties af met het Hoofd Spuitgietafdeling en 
de Customer Service medewerker. 
 
Ook heb je een belangrijke rol op het gebied van voorraadbeheer en ERP-productiedata. Tot dit 
takenpakket behoort het bewaken van de voorraad kunststoffen, masterbatches, onderdelen 
en gereedschappen. Daarnaast signaleer je tekorten in je analyses en geef je inkoopadviezen af 
aan de Customer Service en informeer je de Operations Coördinator en Hoofd 
Spuitgietafdeling.  
 
Binnen KIK zul je afhankelijk van jouw kennis en ervaring een ontwikkelplan krijgen om jezelf 
verder te ontwikkelen. Wij gaan dus voor een lange samenwerking! 

 
  



Wat bieden wij? 
• Een uitdagende functie in een groeiende en ambitieuze organisatie 

• Bovengemiddelde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Veel verantwoordelijkheden en uitdagingen binnen je functie 

• Uitzicht op een vast contract 

• Gezellige collega’s en een leuke werksfeer 

• 38-urige werkweek 

• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen 
 

Wanneer pas je bij ons in het team? 
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau met daarbij een afgeronde technische 

opleiding; 

• Je hebt kennis van en ervaring met ERP; 

• Je hebt kennis van plannen in een productieomgeving; 

• Je hebt goede kennis van Microsoft Office; 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, kennis van de Engelse taal is 

een pré; 

• Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie en organisatie, 

ervaring met projectmatig werk is een pré, 

• Je bent analytisch ingesteld, werkt nauwkeurig en steekt zelf ook graag de handen uit 
de mouwen 

 

Voldoe je niet volledig aan dit profiel maar zie je genoeg raakvlakken? Ook dan nodigen wij 
je van harte uit om te reageren. 

 

Hebben we je interesse gewekt? 
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie en cv naar personeelszaken@kikplastics.nl. Voor 
aanvullende informatie kun je contact opnemen met Mevr. Y. Brouwers via 0416- 560 970. 

 
Wij werven onze collega graag zelf en stellen het op prijs als acquisitie op deze vacature 
achterwege blijft. 
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