
Assistent planner m /v 
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Kloek Pallets uit Kampen is een jong en dynamisch familiebedrijf. We bestaan inmiddels 30               

jaar en timmeren flink aan de weg. We zijn een productie- en handelsbedrijf, met een dominante 

marktpositie, en zijn actief in binnen- en buitenland. Bij Kloek Pallets werken nuchtere mensen met 

een ondernemende instelling. 

Als assistent planner ben je binnen Kloek Pallets onder andere verantwoordelijk voor het beheren 

van de inkomende en uitgaande goederen. Doordat je zicht op het voorraadbeheer hebt ben je in 

staat goed aan te geven wat de vraag en behoefte is voor de aankomende periode. Na aankoop volg 

je de aankoop tot het binnen is. Eventuele problemen die onderweg komen los je op. Bij 

binnenkomst controleer je de producten op kwaliteit en koppel je terug wat de status is. De planner 

kan met een gerust hart een dag vrij nemen want jij laat zien dat je alles goed over kan nemen en 

zelfstandig de nationale en internationale planning kan maken en uitvoeren. Doordat er een 

handelaar in je schuilt vind je het ook leuk om een mooie terugvracht op de kop te tikken.  

Functie-eisen: 

• Je beheerst de Nederlandse, Engels en Duitse taal 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau 

• Je bent proactief, neemt verantwoordelijkheid en houdt van uitdaging 

• Je bent stressbestendig, oplossingsgericht en accuraat 

• Je bent flexibel en kan snel schakelen 

• Het is een fulltime functie (40 uur) 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als assistent planner (of een vergelijkbare functie) 
 

Aanbod: 

Wij bieden een uitdagende functie bij een stabiele speler binnen de emballage industrie. Binnen deze 

functie kan je werken tegen een mooi loon. Ben jij de geschikte kandidaat die wij zoeken? Neem 

contact met ons op! Je kan je motivatie met CV zenden naar HR@kloekpallets.com. Of bel Madelijn 

Staal, 06-43040342        

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.                                     

http://www.kloekpallets.nl/

