Vacature

Personeelsplanner
Het bedrijf
CêlaVíta, producent van koel verse aardappelproducten, is gevestigd te Wezep en maakt sinds 2012 deel
uit van McCain. Bij CêlaVíta werken ruim 300 enthousiastelingen die allemaal één ding gemeen hebben:
hun passie voor piepers! Het enthousiaste werken aan de kwaliteit en de smaak begint al op het land bij
de aardappeltelers en eindigt bij de consument op het bord met heerlijke aardappelvariaties.

De afdeling
De afdeling productieplanning vervult een centrale rol in de organisatie en is de spil in afstemming
tussen operatie (productie en warehouse), commercie en inkoop.
De personeelsplanner stemt vraag en aanbod van personeel voor de fabriek (incl. warehouse) in Wezep
zodanig op elkaar af dat CêlaVíta kan voldoen aan de klantvraag, middels een (kosten) efficiënt plan.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 Een gedetailleerde personeelsplanning realiseren op dag- en weekniveau;
 Dagelijkse communicatie met de collega’s van de betreffende productieafdelingen (incl.
warehouse) en met de productieplanners;
 Dagelijkse communicatie met de uitzendbureaus m.b.t. de inzet van uitzendkrachten;
 Adviserende rol op het gebied van werving en opleiding van personeel, om ook in de toekomst
aan de klantvraag te kunnen voldoen.
 In samenwerking met het productiemanagement ervoor zorg dragen dat de personele bezetting
rondom feestdagen en vakantieperiodes passend is;
 Beheer van de personeelsplanningssoftware (InPlanning) voor maximale ondersteuning vanuit
het systeem;
 Initiatief nemende rol in het zoeken naar verbeteringen en besparingen op het gebied van
personeelsplanning;
 Wekelijks overleg met productiemanagement en uitzendbureaus gericht op optimalisatie;

Functieprofiel
- HBO werk- en denkniveau;
- Kostenbewust;
- Gevoel voor softwaresystemen en bij voorkeur ervaring met SAP en/of InPlanning;
- Sterke communicatieve vaardigheden;
- Teamplayer;
- Analytische vaardigheden.

Aanbod
CêlaVíta kent een uitstekende cao met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met
voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling.
Het betreft een fulltime functie voor 38 of 40 uur per week. Standplaats is Wezep.

Belangstelling?
Reageren kan vóór 22 april 2019 via www.mccain.com/careers of stuur je sollicitatie naar
personeelszaken@celavita.nl o.v.v. vacature personeelsplanner.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen Hans Kievit, Teamleider Planning, via
h.kievit@celavita.nl of via 038-8459722.
NB. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Wezep, 5 april 2019

