
 

 

DEMAND PLANNER 
 

Compaxo Fijne Vleeswaren B.V. gevestigd in Gouda levert haar producten nationaal en internationaal 
aan klanten binnen Retail, Horeca en Groothandel. Er wordt zowel onder eigen label als onder 
private label geproduceerd. De organisatie ontwikkelt zich momenteel snel, door haar processen te 
innoveren en automatiseren en haar kwaliteitszorg naar een (nog) hoger niveau te brengen. 
 
Compaxo Fijne Vleeswaren B.V. heeft honderden medewerkers en heeft een groot deel van de 
productieketen van grondstof tot eindproduct in eigen beheer. Ook verzorgen wij grotendeels onze 
eigen distributie. Je treft er dan ook volop diversiteit qua functies en werkzaamheden. Het maakt de 
organisatie complex, maar ook heel eigen en ín control’ over het totale proces.  
 

Doel van de functie 

Als demand planner lever je een bijdrage aan het optimaliseren van de supply chain besturing.  Je 
bent verantwoordelijk voor het creëren van een zo effectief en efficiënt mogelijke keten van 
goederen en diensten van de leverancier tot aan de klant. Deze keten bestaat o.a. uit alle inkomende 
en uitgaande stromen, voorraadbeheer, forecast en informatiesystemen.  
Jouw verantwoordelijkheid is het communiceren van relevante informatie voor de gehele supply 
chain en het realiseren van het afgesproken resultaat.  
Je participeert in de S&OP cyclus met het doel de Master Production Schedule (MPS) en het demand 
plan naar een zo hoog mogelijk accuraatheidsniveau te brengen; 
 
Sociale interactie 

Je hebt dagelijkse afstemming met de collega’s binnen Supply Chain management. Daarnaast heb je 
regelmatig contact met Sales en Production over forecast en planning.  
 
Taken & Verantwoordelijkheden 

• Je neemt de leiding over het opbouwen, onderhouden en uitvoeren van het MPS en demand 
plan en je volgt nauwgezet de afzetontwikkelingen versus de forecast. 

• Je monitort en bewaakt de voorraadhoogtes zodanig dat leveringen kunnen plaatsvinden 
conform de overeengekomen servicelevels en daarnaast in balans blijven met de 
overeengekomen min-max stock bandbreedtes. 

• Je participeert in projecten met betrekking tot verbetering /optimalisatie van forecast-
opbouw, voorraadbeheer en supply chain planning. 

• In samenwerking met sales opstellen en onderhouden van een forecast en deze vertalen 
naar een Master Production Schedule (MPS) demand plan  per product(groep). 

• Realiseren samen met productieplanning van de afgesproken servicelevels. 

• Zorgdragen voor analyse van de actuele verkopen, promotionele activiteiten, 
trendontwikkelingen, innovaties, productintroducties en het analyseren en uitwerken van 
scenario’s voor supply chain en operations.  

• Opstellen van en input leveren aan managementrapportages.  
 



Profiel 

• HBO werk- en denkniveau, richting bedrijfskunde, technische affiniteit. 

• Sterk analytisch vermogen;  

• Commercieel inzicht; 

• Goed in communiceren en beslissingen nemen; 

• Goede beheersing Nederlandse taal; bij voorkeur ook Engels en Duits; 

• Kennis van en ervaring met software en tools op het gebied van demand planning en/of 
forecasting-technieken; 

• Bekend met MS office pakketten (m.n. Excel) en overige algemene ICT toepassingen; 

• Werkt volgens regels met betrekking tot integriteit en omgang met vertrouwelijke gegevens. 

• Flexibel in functioneren en in teamverband kunnen werken en stevige persoonlijkheid. 

 
Reageren:  
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag op personeelszaken@compaxo.nl. Wij gaan 
uiteraard vertrouwelijk met jouw gegevens om en nemen uiterlijk eind augustus contact met je op.  
 
Compaxo Fijne Vleeswaren B.V. 
Afdeling HRO 
 
Disclaimer:  
Compaxo werft graag zelf haar kandidaten. Recruiters worden uitdrukkelijk gevraagd om geen 
contact over deze functie op te nemen. 
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