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Fruity Line is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende onderneming die succesvol 

is in het produceren van versgeperste vruchtensappen, smoothies en groentesappen voor de 

Europese Markt. Gevestigd in Ochten en bestaat sinds 2008. De onderneming telt momenteel 

ca. 375 medewerkers. Fruity Line ontleent haar sterke positie aan specifieke expertise in het 

produceren van verse producten die niet alleen voldoen aan alle hedendaagse eisen maar ook 

heerlijk smaken. Uit diverse onafhankelijke smaaktesten komen de sappen van Fruity Line 

veruit als beste naar voren. De bedrijfscultuur van Fruity Line kenmerkt zich als betrokken, 

hands-on en no-nonsens. De ondernemersgeest is duidelijk aanwezig binnen het bedrijf. 

 
 
 
De functie van productieplanner betreft een nieuwe functie. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en 
borgen van de dagelijkse planning op de inpakafdeling waarbij het zo efficiënt mogelijk etiketteren en 
assembleren van flessen volgens vooraf vastgestelde parameters centraal staat. Deze is momenteel nog 
niet aanwezig.  Om de juiste planning te kunnen realiseren is het van belang dat er rekening word gehouden 
met de beschikbare capaciteit, personele bezetting, grondstoffen en klantorders. Je zorgt ervoor dat de 
informatie die je verzamelt uit de praktijk omgezet wordt in een geautomatiseerd systeem. Je bewaakt de 
planningsvoortgang en neemt acties bij afwijkingen en/of onvolkomenheden.  Naast de inpakafdeling ga je 
ook de productieplanningen van andere afdelingen eigen maken en samen met je collega’s verder 
optimaliseren.  
 

 
Jouw werkzaamheden zijn o.a.: 

 Verzamelen van informatie en gegevens om planning schema’s en bezettingsoverzichten te kunnen 
samenstellen. 

 Op basis van de verzamelde informatie opzetten van een dagelijkse, zo efficiënt mogelijke, planning. 

 Bewaken van de productievoortgang, toegezegde levertijden en doorlooptijden. 

 Signaleren van knelpunten en aandragen van oplossingen met de verschillende afdelingen. 

 Onderhouden van dagelijkse contacten met de direct productie gerelateerde afdelingen. 
 

 

 
Wij zijn op zoek naar een collega die: 

 Minimaal beschikt over een afgeronde MBO 4 niveau / HBO werk- en denkniveau heeft. 

 3-5 jaar werkervaring heeft in soortgelijke functie binnen een productie omgeving, bij voorkeur in de 
versindustrie. 

 Zeer goede kennis heeft van Excel. 

 Ervaring heeft met MS Office, ERP-systemen, planning- en werkvoorbereiding pakketten (Pre). 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk. 

 Zichzelf herkent in de kernwoorden: proactief, analytisch, communicatief, nauwkeurig, 
stressbestendig, collegiaal en flexibel. 

 
 
Wij bieden jou: 

 Een leuke fulltime baan binnen een snelgroeiende organisatie die volop in ontwikkeling is. 

 Ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke groei en ontwikkeling. 

 Een mooie vooruitstrevende productieomgeving. 
 
  

 
Informatie: 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Patty van der Schoor: 0344-672030. 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: patty.vanderschoor@fruity-line.nl 
 

mailto:patty.vanderschoor@fruity-line.nl

