
 

Wie zijn wij?   
 

Fresenius Kabi is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life!  
  
Sinds 2021 produceren we in Emmer-Compascuum op hoog volume miljoenen EasyBags met klinische 
(sonde)voeding. De fabriekshal is hiervoor speciaal verbouwd. Enterale of klinische voeding is speciale drink- of 
sondevoeding waarin alle benodigde voedingsstoffen zitten die een patiënt per dag nodig heeft. Specialistisch 
werk dus, waarvoor we nieuwe medewerkers zoeken met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en de 
bereidheid om hard te werken en veel te leren!  
  
De medewerkers zijn de pijlers onder ons succes. Ons personeelsbeleid is altijd toekomstgericht. Zo dragen we 
allemaal bij aan de wereldwijde groei van Fresenius Kabi. Met opleidingen en trainingen ondersteunen we je in 
je nieuwe werkomgeving.  

 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

Wat ga je doen als Planner? 
 
Het doel van deze functie is het opzetten en implementeren van nieuwe planningsprocessen voor Easybags, 
Premix en subcontracting partners(CMO). Het opzetten van processen om productie op nieuwe lijnen te 
kunnen plannen, doe je op zo’n manier dat de capaciteit efficiënt wordt ingezet en orders tijdig gereed zijn. 
Hierbij schrijf je de procedures omtrent de processen en zorg je continue voor verbetering.  
 
Vervolgens hou jij je bezig met plannen van de productie op korte termijn en het totale productieproces van  
het eind producten, half producten en verpakkingen. Hierbij plan je klantorders binnen masterplanning, 
rekening houdend met levertijden, menscapaciteit, grondstoffenvoorraad, benodigde buffervoorraden  
halfproducten, ombouwactiviteiten e.d. Hierbij stem je af en update je de masterplanning in overleg met  
Manager Supply Management. Je genereert werkorders en overige aan productie gerelateerde documentatie.  
Evalueer en stem je de productieplan voortgang af met teamoperators en supervisors tijdens wekelijkse  
planningsoverleg. 
 
Je bewaakt de productievoortgang en voorraadsituatie tegenover de detailplanning en stuurt eventueel bij. Je  
voert planning technische oplossingen door bij (dreigende) stagnaties in overleg. Prioriteert  
leveringsbehoeften binnen het nieuwste productieplan en verzamelt informatie over middellange en lange  
termijnen over markttendensen, productiecapaciteit bijvoorbeeld vakantie- en projectplannen. Kortom, een  
veelzijdige functie voor iemand die goed is in plannen en organiseren! 

 

Profiel 
 

• Een afgeronde opleiding minimaal op MBO niveau 4/ HBO richting logistiek, administratief of 
soortgelijks. 

• Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 

• Goede IT-kennis (MS-Office, SAP). 

• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift. 

• Goede communicatieve vaardigheden. 

• Probleem oplossend vermogen. 

• Doorzettingsvermogen. 

• Betrouwbaar. 
 
 

 



 

Aanbod 
 

• Marktconform salaris en vaste eindejaarsuitkering 

• Reiskostenvergoeding 

• 26 vakantiedagen + 12 ADV-dagen 

• Veel aandacht voor training 

• Enthousiaste personeelsvereniging 
 

Sollicitatie 
 

Is jouw interesse gewekt? Reageer dan direct met een motivatiebrief en cv onder vermelding van 

vacaturenummer 22-1379 per email te sturen aan: hr.nl@fresenius-kabi.com 

 


