
 

 

 

 

 

Planner & Werkvoorbereider 

Bever Innovations is op zoek naar een Planner en Werkvoorbereider die werkt en denkt op 
Mbo-niveau (4) met aantoonbare relevante werkervaring. Ben jij op zoek naar een nieuwe 
uitdaging bij een wereldwijd opererende organisatie? Lees dan snel verder. 
 
Dit ben jij 
Je hebt aantoonbare relevante werkervaring en werkt en denk op Mbo-niveau. Daarnaast 
kun je omgaan met hedendaagse kantoorsoftware en heb je ervaring met ERP pakketten 
(SAP). Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift. Verder ben je 
te omschrijven als: 

• Accuraat; 
• Analytisch; 
• Communicatief vaardig; 
• Stressbestendig; 
• Oplossingsgericht. Je hebt affiniteit met techniek en commercie. 

 
Dit ga je doen 
Nadat een klantorder is ingevoerd ben je verantwoordelijk voor het organiseren van de 
benodigde productie bij onze (externe) productiepartners. Je stelt de planning op, je zorgt 
ervoor dat alle onderdelen tijdig beschikbaar zijn en bewaakt de voortgang, zodat de klanten 
op tijd over hun producten kunnen beschikken. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met 
collega’s, maar ook met externe partijen, zoals leveranciers en de productiepartners.  
 
Je bent verantwoordelijk voor: 

• Inplannen en organiseren van productie; 
• Afgeven van levertijden aan de afdeling verkoop; 
• Inkoop; 
• Tijdig signaleren van (mogelijke) problemen; 
• Voorraad niveaus bepalen en beheersen; 
• Opstellen en beheren van stuklijsten in samenspraak met de afdeling R&D; 
• Aansturing van installatie monteurs; 
• Inplannen ombouw en/of installatie; 
• Monitoren van beschikbaarheid van materiaal en materieel voor installatie projecten. 

 
Dit is jouw toekomstige werkgever 
Als producent van intelligente outdoor LED oplossingen met focus op de petrol-retail 
industrie, is Bever Innovations toonaangevend op het gebied van LED verlichtingsproducten 
voor tankstations. Bever Innovations is wereldwijd vertegenwoordigd middels zes 
buitenlandse vestigingen en onze producten worden geleverd in meer dan 70 landen aan o.a. 
Shell, BP, Q8 en Total.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Alle activiteiten omtrent productontwikkeling, inkoop, kwaliteitszorg en verkoop vinden 
plaats en/of worden gecoördineerd vanuit onze vestiging in Zierikzee. De productie en 
assemblage van onze LED producten vindt plaats bij verschillende sociale werkplaatsen in 
Zeeland. Naast de 45 medewerkers in Zierikzee, zijn er bij deze werkbedrijven in totaal bijna 
200 mensen dagelijks aan het werk om de producten te vervaardigen.  
 
Je wordt onderdeel van een hecht team binnen de organisatie. De lijnen binnen de 
organisatie zijn kort waardoor je veel contact hebt met zowel directe collega’s als collega’s 
van andere afdelingen. Betrokkenheid en verantwoording binnen de organisatie zijn 
vanzelfsprekend evenals oplossingsgericht denken en handelen. 
 
Dit krijg je 

• Een uitstekend salaris; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 
• Zelfstandige baan binnen een innovatieve dynamische organisatie. 

 
 
Mooie uitdaging? 
Zie jij jezelf in deze functie en wil je het liefst morgen nog aan de slag? Solliciteer dan direct. 
Je sollicitatie kun je sturen naar: sollicitaties@beverinnovations.com. 
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