PLANNING & MASTER DATA COORDINATOR
Ontex is een snelgroeiend, internationaal bedrijf waar de mens centraal staat. Om onze continue groei te
ondersteunen en ons planningsteam in Buggenhout te versterken, zijn we op zoek naar een Planning &
Master Data Coördinator. Deze functie rapporteert aan de Planning & Purchase Manager.

Jouw taken
Als Planning & Master Data Coördinator ben je de schakel tussen sales en productie en plan je de korte en
middellange termijn productie (voor een kwartaal) op 18 incontinentie productielijnen.
Je bent verantwoordelijk voor de praktische organisatie en het product management voor de Inco business.
Op basis van klantenorders en forecast wordt het productie plan opgemaakt, geëvalueerd en bijgestuurd met
behulp van het ERP systeem om de service level graad en de stock targets zoals bepaald door group Supply
Chain, te behalen. Hiervoor werk je nauw samen met Sales, Customer Service, Transport en Demand
Management.

Product Management van de Buggenhout productie:
 Je leidt het product management departement met assistentie van 1,5 master data administrators
 Je alloceert en coördineert nieuwe projecten aan de Buggenhout plant
 Follow-up Phase-in / Phase-out
 Managen en actief verwerken van het ACP (Article Creation proces) proces (Omnitracker) behoort
eveneens tot jouw taken
 Je staat in voor het managen en actief bestuderen en uitvoeren van nieuwe logistieken (nieuwe pack
counts, nieuwe kartons, …)
Planning:
 Je bent verantwoordelijk voor de productieplanning waarbij het opstellen van de wekelijkse planning,
het communiceren en bespreken van de omstellingen met het technische departement en productie
voor de daarop volgende week tot de hoofdtaken behoren en dit samen met de productie planners
 Je plant een aantal productielijnen in detail via het ERP systeem en volgt de andere productielijnen op
 Je volgt de planning en de omstellingen dagelijks op en zorgt dat de communicatie hierover duidelijk is
 Je draagt actief bij tot het behalen van de FP (Finished Products) stock target en Service level target
opgelegd door de groep Supply Chain
 Je levert een actieve bijdrage bij de implementatie van projecten in het departement
 Je bent back-up voor de planning manager voor wat betreft het opstellen van de lange termijn
productie planning
 Je assisteert bij cost calculaties op aanvraag van sales voor nieuwe referenties / logistieken /
promo's/...

www.ontexglobal.com

Motiveren en coachen van 3 team leden:
 Je bent verantwoordelijk voor het performance management en de ontwikkeling van 3 teamleden (1.5
data administrators en 1.5 productie planners)
 Je neemt actief deel aan trial-meetings, project meetings en de dagelijkse planning meeting

Jouw profiel









Professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring
Bij voorkeur 3 jaar ervaring in produktie - supply chain omgeving
Kennis van Nederlands, Engels en Frans
Kennis van SAP module MM/PP - MS Office
Communicatief, teamspeler, flexibel
analytisch en punctueel ingesteld
besluitvaardig met overtuigingskracht
ervaring in het aansturen van een team is een plus

Wij bieden jou




Een professionele werkomgeving met aandacht voor jouw professionele ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden
Een toffe werkomgeving en een persoonlijke aanpak
Een competitief salaris in lijn met jouw ervaring

Interesse?
Stuur je CV met motivatiebrief naar

Over Buggenhout
Ontex Buggenhout is de belangrijkste Ontex locatie
voor de productie van incontinentie producten. Elke
jaar worden hier ongeveer 1 miljard stuks
geproduceerd
welke
wereldwijd
worden
geëxporteerd.
De Sales, Marketing, Customer Service en R&D
organisatie voor Benelux is eveneens in Buggenhout
gebaseerd. Dankzij tal van investeringen is de
Buggenhout site in de afgelopen jaren geëvolueerd
tot een high-tech productieomgeving met meer dan
500 getrainde medewerkers die 24/7 produceert.

Over Ontex
Ontex is een toonaangevende, internationale producent
van wegwerpproducten voor persoonlijke hygiëne, voor
alle generaties. We verdelen onze producten in meer
dan 110 landen, via toonaangevende retailmerken,
alsook onder onze eigen huismerken. The group
employs 8,000 employees over the world. De groep
heeft meer dan 8 000 werknemers, verspreid over de
hele wereld.
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