
 

   

Saris Aanhangers uit Hapert is sinds jaar en dag een begrip in aanhangwagens. Al sinds 1959 is het 

oer-Hollandse familiebedrijf een toonaangevende internationale speler die kwalitatieve en 

innovatieve oplossingen biedt voor elke gebruikersbehoefte. Met ijzersterke constructies, duurzame 

materialen en een gebruiksvriendelijke bediening zorgt het team van ongeveer 80 medewerkers er 

voor dat duizenden tevreden gebruikers dagelijks veilig en comfortabel de weg op gaan. De basis 

hiervan ligt onder andere in vakmanschap en innovatie. Op dit moment zijn wij op zoek naar een: 

 

Supply Chain Planner (M/V) 
 

Als Supply Chain Planner ben je primair verantwoordelijk voor de materiaal planning. Je zorgt ervoor 

dat onze componenten op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden besteld en geleverd 

worden. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de procesoptimalisatie. 

 

Wie zoeken wij: 

Een leergierige aanpakker die ons helpt bij het realiseren van doelstellingen.  

- Je beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur richting van Supply Chain 

Management / (Technische) Bedrijfskunde / Logistiek Management; 

- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie is een pré; 

- Je hebt affiniteit met procesoptimalisatie, logistiek en techniek; 

- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je communiceert gemakkelijk in 

het Nederlands, Engels en bij voorkeur ook in het Duits; 

- Je vindt handig je weg in softwaresystemen, ervaring met Navision/Business Central is een pré; 

- Je kunt goed zelfstandig werken maar ook in teamverband, je toont initiatief, je bent flexibel en 

past in ons team; 
 

Wat verwachten wij van jou:  

Als Supply Chain Planner ben je primair verantwoordelijk voor de materiaal planning. Je zorgt ervoor 

dat onze componenten op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden besteld en geleverd 

worden. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de verbetering van ons logistieke proces en 

draag je bij aan de aansturing van de productie. Dit betekent dat je doelgericht en professioneel kunt 

samenwerken met de verschillende disciplines in het proces, zoals inkoop, logistiek, de 

productieafdelingen en leveranciers. Jij zorgt er ten allen tijde voor dat het productieproces niet stil 

valt! 

 

Kennis van, of bereid om die op te doen, van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Gedegen kennis van 

het planningsysteem en de productieprocessen zijn cruciaal voor het succesvol uitvoeren van de 

werkzaamheden. 

 

Daarnaast lever je een bijdrage aan de verbetering van ons logistieke proces. Daarbij ben je bereid 

om deze processen te optimaliseren. Wanneer processen verbetert kunnen worden werk je deze 

verbeteringen uit en pas je de processen aan.  Daarbij ben je bereid om deze processen te 

optimaliseren, waar mogelijk te verbeteren en deze verbeteringen te implementeren. Ook creëer je 

rapportages ten behoeve van het management. 



 

   

Wat bieden wij:  

Naast een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden krijg je de kans om onderdeel uit te gaan 

maken van een leuk en gemotiveerd team. Binnen Saris krijg je de ruimte om (interne) opleidingen te 

gaan volgen. In eerste instantie krijg je een jaarcontract aangeboden, met uitzicht op een vast 

contract. Ben jij de Supply Chain Planner die wij zoeken? Je kunt solliciteren via j.chantrel@saris.net 

(Human Resources). Voor vragen kun je mailen naar r.vanderheijden@saris.net (Senior afd. Planning 

& Orderverwerking). 
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