
 

 

Ben jij de oplossingsgerichte planner die onze orders zodanig begeleid dat deze snel en efficiënt het 
productieproces doorlopen, dat al onze materialen op het juiste moment, in de gewenste kwaliteit 
en tegen een goede prijs beschikbaar zijn? Die een goede relatie met klanten en leveranciers 
onderhoudt en je collega’s tijdig informeert? Dan ontmoet we je graag! 
 
 

PLANNER /WERKVOORBEREIDER (FT)  
 
 
Bedrijfsprofiel 
Shaping Perfection. Daar draait het allemaal om bij Hilmar Solutions. Al meer dan 50 jaar zijn wij  
een nationaal en internationaal opererende onderneming. Onze activiteiten bestaan uit 
engineering, mechanisch bewerken, lassen  (ook onder keur), assembleren en reviseren van 
onderdelen en complete systemen. We zijn een solide en innovatieve partner voor nationale en 
internationale opdrachtgevers in verschillende markten. Onze kennis, ervaring en daadwerkelijke 
betrokkenheid zijn terug te zien in de kwaliteit van de producten, die hun weg vinden vanuit onze 
locatie in Hoogeveen. 
 
Functieomschrijving 
Jouw zorgvuldige planning zorgt ervoor dat alle productiemedewerkers efficiënt kunnen 
doorwerken. Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van materialen en je onderhoudt contact met 
de diverse leveranciers. Jij verwerkt de orders  en je werkt daarbij samen met de verschillende 
afdelingen. Het voorbereiden en begeleiden van orders voor zowel enkelvoudige als seriematige 
fabricage van producten, half -fabricaten en projecten vereisen een goed organisatorisch vermogen 
vanuit jouw kant. 
 
Wat zijn je taken? 
- Het dagelijks bijhouden en coördineren van de productieplanning;  
- Het invoeren van de juiste data in het ERP systeem; 
- Het inkopen van materialen en onderdelen; 
- Het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met toeleveranciers;   
- Het vastleggen van terugkerende opdrachten; 
- Het controleren en beheren van materiaalcertificaten; 
- Het bijhouden van de productieplanning; 
- Klantencontact omtrent orderbevestigingen en levertijden; 
- Het financieel gereed melden van projecten.  
 
Wat vragen wij van jou? 
- Een opleiding min. MTS Werktuigbouwkunde of een gelijkwaardige opleiding,  
- Ervaring in een soortgelijke functie; 
- Kennis van productiemiddelen; 
- Kennis van producten en materialen; 
- Ervaring met ERP-systemen en tekenprogramma’s (Ridder IQ, Autocad); 
- De juiste prioriteiten kunnen stellen die dienend zijn aan het operationele proces; 
- Goed zelfstandig kunnen werken en in teamverband. Jij zorgt voor een goede samenwerking 

met zowel je eigen team als de collega’s van andere afdelingen; 
- Een oplossingsgerichte werkstijl; 
- Klantgericht denken 
 
Dit bieden wij jou:  

- We bieden je graag een goed salaris dat past bij je inzet, ervaring en werkzaamheden; 

- De mogelijkheid tot een reiskostenvergoeding; 

- Deelname aan onze pensioenregeling; 

- Een uitdagende fulltime functie binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is; 

- Goede arbeidsvoorwaarden conform de cao Metaal en Techniek; 

- Een functie binnen een toonaangevende organisatie die internationaal opereert en waar 
geen dag hetzelfde is; 

- Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling; 

- Een prettige en informele werksfeer. 



 

 

 
Geïnteresseerd? 
Wil jij meewerken aan de innovatie en solide oplossingen die wij maken naar wens voor onze 
nationale en internationale klanten? Wil je daarnaast onderdeel zijn van een mooi en stabiel bedrijf 
met een prettige werksfeer? Reageer dan snel! Mail  je motivatiebrief en cv voor 29 januari 2021 
naar Ursula- Boom HR Manager op u.boom@hilmarbv.com  Voor inhoudelijke vragen kun je contact 
opnemen op telefoonnummer 0528-233 069 
 
 
 
 
 


