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Werkvoorbereider productie en logistiek
Als werkvoorbereider productie logistiek binnen het logistiek centrum Foreco  ben jij verantwoordelijk voor 
de koppeling tussen productie en logistiek. Je werkt nauw samen in ons logistieke centrum met een team van 2 
planners, logistiek/KAM medewerkster en het hoofd bedrijfsbeheer. Hierbij gaat het om order-, productieplanning 
en bewaking van productieprocessen binnen onze organisatie en de deel productie elders. Hij/zij zorgt dat de 
grondstoffen en productie tijdig beschikbaar zijn voor het op tijd kunnen uitleveren van orders. Dit gebeurt in 
combinatie met een ERP-systeem en ben jij de spil tussen de productie en logistiek.

Functie inhoud
• Beheren van de koppeling tussen productie en logistiek.
• Opstellen van werkinstructies naar uitvoerend personeel.
• Via een ERP-pakket (Microsoft Dynamics Navision) inzicht verkrijgen op de productie van lopende orders en 

zorg dragen voor een tijdige levering.
• Verantwoordelijk voor het realiseren van een tijdige levering van gereed product naar klanten.
• Communiceert richting planners/verkoop afgesproken levertijden en de haalbaarheid hiervan.
• Beheert binnen het bedrijfsproces de materiaalstromen tussen productie en logistiek.

Functie profiel
• Afgeronde MBO-HBO opleiding met affiniteit in logistiek en logistieke processen;
• Je ziet het als een uitdaging om logistieke processen te optimaliseren door middel van het gebruik van ERP 

pakket (Microsoft Dynamics Navision);
• Je hebt een sterke interesse in ICT en systemen en weet wat de mogelijkheden zijn op gebied van 

automatisering en digitalisering;
• Affiniteit met hout en productieorganisaties;
• Zeer goede organisatorische vaardigheden;
• Teamplayer met een directe en open communicatiestijl;
• Oplossingsgericht en pragmatisch;
• Geen 08:00-17:00 mentaliteit;
• Kunnen werken in een dynamische en hectische omgeving en daarbij rust en overzicht kunnen houden;
• Sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden je een uitdagende en afwisselende functie binnen een dynamisch bedrijf waar ruimte is voor eigen 
initiatieven. Hierbij hoort een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden met ontplooiingskansen in de vorm 
van passende opleidingen.

Word jij onze nieuwe collega? Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Jørgen van Bosse via 0529-431548. Uw sollicitatie, voorzien van CV kun je per e-mail
versturen naar vacature@foreco.nl

 Acquisitie voor deze vacatures door derden wordt niet op prijs gesteld.

Foreco Dalfsen is op zoek naar een...

   Werkvoorbereider productie en logistiek
      Fulltime


