
 

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 Production Planner? 
 
Momenteel zijn wij met een enthousiast team bezig om alle (plannings-) processen vanuit onze locatie in 
Duitsland te implementeren in onze locatie te Emmer-Compascuum. Hierbij moet je denken aan de 
masterdata voor de planningsprocessen, zoals leadtimes, stuklijsten en batchgroottes. Afhankelijk van je 
startdatum zal je hier nog een aandeel in hebben. Deze functie wordt momenteel door een interim-er ingevuld 
totdat je volledig bent ingewerkt. 
 
Als je ingewerkt bent, hou jij je dagelijks bezig met de korte- en middellange termijn planning (2 tot 16 weken). 
Je werkt nauw samen met de werkvoorbereider, die de dagelijkse aansturing doet en de korte termijn 
planning afstemt met productie. Jouw planning stem je vooral af met onze Supply netwerk planner, de andere 
productieplanners binnen onze interne productiestappen en contract manufacturer, onze afdeling inkoop en 
de afdeling productie. Concreet, ben jij verantwoordelijk voor de juiste geplande orders in ons ERP systeem. 
 
De afdeling Premix, waar jij verantwoordelijk voor bent, maakt o.b.v. honderden grondstoffen een mix van 
onze interne producten en onze producten die bij onze contract manufacturers verpakt worden. Je kunt je 
voorstellen dat hier best veel coördinatie (bij de opstart van de fabriek) moet plaatsvinden, hier ben jij de spin 
in het web. 
 
Omdat alle processen nieuw opgezet worden, kun je meedenken en invloed uitoefenen hoe de processen 
ingericht/uitgevoerd worden. Kortom, een veelzijdige functie voor iemand die goed is in plannen en 
organiseren. Daarnaast kunnen wij je positieve vibe goed gebruiken bij het opzetten van onze nieuwe afdeling! 
 

Profiel 
 

Vereiste:  

• Kennis van werken met MRP, capaciteitsplanning en middellange productieplanning; 

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

• Minimaal 3 jaar werkervaring in een productieplanners rol; 

• Goede IT-kennis (MS-Office, ERP(SAP)) en vaardigheden. 
 
 
 
 



 

 
Pre: 

• Goede kennis van de Engelse/ Duitse taal in woord en geschrift; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Stressbestendig; 

• Proces denkend; 

• Probleemoplossend 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 23-1379 per email te sturen aan: hr.nl@fresenius-kabi.com 

 


