BMT Aerospace levert wereldwijd tandwielen en mechanische componenten
voor luchtvaarttoepassingen en staat in voor R&D, design, mechanische
afwerking, warmtebehandeling, oppervlaktebehandeling alsook labo testen.
BMT Aerospace International is actief op 3 locaties; USA, Roemenië en België.
De Belgische organisatie gelegen te Oostkamp is sinds meer dan 25 jaar
wereldwijd een toonaangevende producent van tandwielen voor het
aandrijfmechanisme van de slats (aanvalsboord vleugel) voor verschillende
commerciële vliegtuigprogramma’s waaronder Airbus, Boeing, Embraer, Sukhoi,
Bombardier, Irkut , …)
Om de toekomst te verzekeren van het team van een 120-tal experts, zijn we op
zoek naar:

Production Planner
Functieomschrijving:
Je bent verantwoordelijk voor de vlotte inplanning van de verschillende processtappen van de productie-orders, rekening
houdend met leveringstermijnen en de beschikbare capaciteit van mensen en machines.









Je staat in voor de productieplanning vanaf vrijgave van het productieorder tot en met het op stock nemen, alsook de opvolging
ervan. Hierbij hoort een nauw contact met de ruim 60 arbeiders en de teamleaders (productie, kwaliteit en maintenance).
Je bent een sleutelfiguur in de bewaking van de on-time delivery naar de klant.
Je onderhoudt de planning parameters in het ERP systeem.
Je analyseert en stuurt logistieke processen bij.
Je staat in voor een correct voorraadbeheer en voor de stocktelling.
Je bent medeverantwoordelijk voor de bijsturing van externe transporteurs.
Ad hoc neem je verbeterprojecten op die in lijn liggen van planning of logistiek.
Je komt terecht in een team van 3 personen met verschillende verantwoordelijkheden en waarbij indien nodig (verlof, …) elkaars
taken (deels) kunnen worden overgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: opladen van klantenorders, aanmaken werkorders,
logistieke verzendingen, aanmaken van aankooporders voor onderaannemingsstappen, enz.

Profiel:







Min. bachelor niveau of gelijkwaardig door ervaring
Enkele jaren ervaring in het plannen binnen een productie-omgeving is een troef.
Je bent resultaatgericht en hebt een zin voor organisatie
Je bent pro-actief, hands-on en stressbestendig waardoor je productiebelemmeringen snel weet in te dijken.
Je bent een teamplayer en draagt collegialiteit hoog in het vaandel
Je hebt een goede kennis van MS Office (voornamelijk Excel)

Ons aanbod:






Een gevarieerde functie met een mooie verantwoordelijkheid.
Je maakt deel uit van een toonaangevend en dynamisch bedrijf dat wereldwijd marktleider is
in het luchtvaartsegment voor de tandwieltechnologie.
Je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en continue zelfontplooiing.
Je ontvangt een competitief verloningspakket aangepast aan je competenties en ervaring.
Je komt terecht bij een werkgever in een filevrije omgeving.

Interesse?
Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv naar Mevr. Karine Tas – HR Manager, email: hr@bmtaerospace.com.
Uw sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

