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Continental Bakeries is een Europese bakkerijgroep gespecialiseerd in de productie van koekjes, broodvervangers en toast. Wij 

richten ons op private label producten en op een aantal prachtige eigen merken, zoals Haust, Gille, Grabower, Bussink, Brinky en 

Continental Bakeries. Continental Bakeries heeft 12 ‘Production Centers of Excellence’ in West-Europa, met in totaal 2.700 

medewerkers die dagelijks zorgen voor producten van de beste kwaliteit, geproduceerd op de meest duurzame wijze. Wij exporteren 

onze producten wereldwijd, met West-Europa als belangrijkste afzetgebied. Meer informatie over Continental Bakeries is te vinden op 

www.continentalbakeries.com 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Dordrecht. In Nederland heeft Continental Bakeries productievestigingen in Dordrecht, Deventer en 

Rucphen. Daarnaast heeft Continental Bakeries vestigingen (of commerciële divisies) in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, 

Zweden en Polen. 

Voor onze productieplant te Dordrecht (zo’n 60 medewerkers) waar toast en beschuit in diverse smaken worden gemaakt, zoeken wij 

voor spoedige indiensttreding een nieuw collega voor de logistieke afdeling (4 medewerkers): 

Logistic planner production Dordrecht 

(Full time) 

Doel van de  functie 

Het waarborgen van een adequate ontvangst, opslag en interne distributie van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmateriaal 

binnen de productie. Zodanig dat deze op een juiste wijze in opslag worden genomen en hierdoor op tijd voor productie beschikbaar 

zijn. Ook het vervaardigen van de planning (Productie/logistiek) en dagrapportage voor de productieplant is een belangrijk doel van 

deze functie. 

Taken 

 Beheer en planning (korte- en middellange termijn) van de voorraden grondstoffen, materialen en gereed product i.c.m. 

de personeelsplanning 

 Bewaken van de servicegraad (afgeven levertijden) en afwijkingen op tijd signaleren en doorgeven 

 Optimaliseren van de interne goederenstroom op kwalitatieve en kwantitatieve zin 

 Op ad hoc basis doorvoeren van correctie in de productieplanning en dit op de juiste wijze communiceren naar de juiste 

afdelingen/medewerkers. 

 Zorgdragen voor de voorraadtellingen (cyclecount) aan einde van iedere maand (zaterdag). 

 Analyses maken op de voorraden/planning om de voorraden/planning te kunnen bijsturen en/of aanpassen in overleg met 

plant manager en andere belang hebbende zodat alles zo efficiënt en tegen zo min mogelijk kosten verloopt. 

 Beheren en uitgeven van logistieke voorschriften 

 Toezien op de naleving van HACCP, BRC, GMP en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften (o.a. ARBO beleid) 

 Blokkeren van verpakkingen, grondstoffen en eindproducten 

 Voorstellen van afboeking incourante materialen 

Als Logistic Planner voldoe je aan het volgende profiel 

 Je hebt een afgeronde opleiding MBO logistiek; 

 Je bent communicatief sterk, proactief, flexibel, kwaliteitsgericht en vertoont een vlotte en oplossingsgerichte instelling; 

 Je bent hebt ervaring in een soortgelijke zelfstandige functie bij voorkeur binnen de levensmiddelen industrie (HACCP); 

 Kennis en ervaring van MS office is een must SAP is een pré; 

 Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift, Engels in een pré. 

Continental Bakeries B.V. biedt 

 Een dynamische werkomgeving 

 Werk in een gemotiveerd team met leuke en professionele collega’s; 

 Een goed arbeidsvoorwaarden pakket. 
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Als bovenstaande gesneden koek voor je is, stuur of mail dan je CV en een motivatiebrief. Dan verwelkomen 

wij jou graag als collega.  

Stuur je CV met motivatiebrief naar: petra.fokke@continentalbakeries.com, o.v.v. Logistic Planner Production 
Dordrecht. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Erik van de Wouw 
0614302783. 

 

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

 


