
Omschrijving functie
De S&OP Planner is verantwoordelijk voor het opzetten, begeleiden en continue verbeteren van
het Sales & Operations Proces (operationeel en tactisch) voor Zijerveld. Van de Demand reviews,
Supply reviews tot S&OP besluitvorming met als doel om een optimale balans te realiseren tussen
de gewenste servicelevels, derving, versheid (THT), voorraadhoogtes (werkkapitaal) en optimale
inzet van de beschikbare capaciteiten (overige kosten in de keten) in lijn met het budget. Belangrijk
onderdeel van de rol is het coachen van de collega’s van planning, sales, marketing, sourcing,
operations en finance om gezamenlijk te groeien in de integrale aansturing van de business.

Wat is jouw positie in de organisatie?
Je bent onderdeel van het Planning & S&OP team wat bestaat uit 16 collega’s met 2 focus
gebieden: Hollandse Kaas en Buitenlandse Kaas. Binnen het team zijn 2 S&OP Planners actief die
het totale portfolio overzien samen met de Supply Chain Planners en de Supply Chain Analist. 

Samenwerken met sales, marketing, sourcing,
operations en finance om het optimale
business plan te maken, zodat onze klanten
kunnen genieten van de lekkerste kaas, dat is
de uitdaging in deze rol.

We hechten veel waarde aan passie voor je werk en komt met een doel bij ons werken. Wat dat
precies is, is voor iedereen verschillend;
Je beschikt over een universitair werk/denk niveau in de richting van Supply Chain / Logistiek /
Business of Finance met 2 tot 5 jaar ervaring;
Je bent een analytische verbinder die uitblinkt in proces denken, data en digitalisering;
Je overtuigt ons met goede communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels) en je bent
een sterke persoonlijkheid met een positieve instelling;
Je bent zeer behendig met Excel, planning- en ERP systemen (Infor M3 en Demand Planner is
een pre) en het gebruik van BI tools (Power BI is een pre)
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Wat wij bieden
Een verantwoordelijke en zelfstandige functie in een organisatie,
die zich kenmerkt door een grote mate van betrokkenheid en
dynamiek.

Natuurlijk komt de functie met een goed salaris en
arbeidsvoorwaarden, opleidings- en trainingsfaciliteiten en mooie
loopbaanperspectieven. Daarnaast staan wij bekend om onze
prettige werksfeer en organiseren we veel leuks voor ons
personeel, zoals evenementen, uitjes of een voetbaltoernooi. 

Meer over Zijerveld
Met meer dan 2500
verschillende Hollandse en
buitenlandse soorten kaas op
voorraad creëren wij dagelijks
met zo’n 450 medewerkers,
miljoenen momenten van
happiness voor consumenten in
binnen- en buitenland.
Aangevuld met kennis en
inspiratie voorzien wij in de food
experience van uiteenlopende
klanten uit diverse
verkoopkanalen. Dit doen we
vanuit een autonome positie
binnen Royal FrieslandCampina.

Interesse in 
deze functie?
Wil je solliciteren of heb je
vragen over de rol, Zijerveld of
de procedure?

Neem contact op met: 

Kristel Lammers
Manager Planning en S&OP
06 - 53259213
k.lammers@zijerveldfood.nl

 Hans van Steenbergen
 HR Manager
 06 - 13470698
 h.v.steenbergen@zijerveldfood.nl


