
  

  
 

 

Production Scheduler (1 FTE) 
 
Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 
60 jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: 
veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, klimaat 
bestendige steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieve 
veranderingen in de wereld en doet dat door het bouwen van gezonde, duurzame 
omgevingen. Het hoofdkantoor van Wavin Wereldwijd is gevestigd in Amsterdam. Het 
Europese (EMEA) hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle. De vestiging van Wavin Nederland 
bevindt zich in Hardenberg. 
 
Wavin Nederland heeft ongeveer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging in 
Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland.  
   
Wavin Nederland is op zoek naar een Production Scheduler voor het team in Hardenberg. 
Wil jij het verschil maken en werken voor een bedrijf met een waardevolle doelen? Lees 
dan verder! 
  
De rol 
Als Production Scheduler word je onderdeel van het team productieplanning in 
Hardenberg. Je rapporteert aan de teamlead production scheduling BNLX/DACH en bent 
actief voor Nederland. In jouw rol zet jij je analytische vaardigheden, proces- en 
systeemkennis in om een optimale productieplanning te realiseren. Hierbij maak je 
gebruik van je goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden. Je bewaakt 
voorraadhoogtes, zorgt voor de juiste beschikbaarheid van producten en een optimaal 
service level. Daarnaast werk je continu aan verbeteringen en neem je deel aan projecten.  
 
Verantwoordelijkheden 

• Maken van productieplannen met een optimaal evenwicht tussen kosten en 
beschikbaarheid. 

• Uitvoeren van analyses op de productiecapaciteit. 
• Bewaken van voorraadhoogtes en beschikbaarheid van producten. 
• Verzorgen van master data management en optimaal systeemgebruik. 
• Ondersteuning bij de wekelijkse balancing en supply reviews. 
• Onderhouden van contact met Productie, Sales en Logistiek. 
• Initiëren en deelnemen aan (verbeter)projecten. 

 
Profiel 

• HBO opleiding, richting logistiek/supply chain 
• 3-5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in productie en/of supply chain.  
• Achtergrond in LEAN en/of APICS is een pré. 
• Analytisch en communicatief vaardig. 
• Je handelt proactief en doelgericht. 
• Resultaat gedreven en gericht op verbeteringen. 
• Zeer goede beheersing van MS Office, specifiek van Excel. 
• Kennis van ERP/SAP: R3/APO (PDDS) 
• Beheersing van Engels in woord en geschrift. 

 
Ons aanbod 
Wavin onderschrijft het belang van diversiteit met meer dan 12.000 medewerkers in 40 
landen. We bieden een cultuur van samenwerking en ondersteuning waarbinnen we onze 
medewerker uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Naast het werken in een 
professionele en internationale omgeving, bieden we een compleet en aantrekkelijke 
salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. 



Organisatie 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden 
zijn door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Orbia heeft 
ruim 22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën 
in te zetten om duurzame oplossingen te bieden.      

Contact 
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Mariëlle Hoogland via 
marielle.hoogland@wavin.com. Om te solliciteren stuur je motivatie en CV naar 
sollicitaties.nl@wavin.com 

In verband met de vakantieperiode (30/07 – 22/08) kan het zijn dat de behandeling van je 
sollicitatie langer duurt dan gebruikelijk. In de week van 23 augustus worden sollicitaties die 
na 30 juli zijn binnengekomen in behandeling genomen. 

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