
 

 

 
 
 

Planner & werkvoorbereider (32 - 40 uur) 

 
Ben jij de enthousiaste Planner & werkvoorbereider die ons team komt versterken? 

 

Bever Innovations B.V. 

Werken bij Bever Innovations betekent werken in een internationaal georiënteerde 

organisatie met een ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een 

optimale dienstverlening voor onze klanten. Sinds onze oprichting in 1996 

ontwikkelen, produceren en leveren wij intelligente LED-verlichtingsoplossingen. 

Zowel voor indoor- als outdoor-toepassingen en voor de benzine-retailmarkt, 

industrie en horticulture sector. Ons team weet steeds het uiterste uit de LED-

technologie te halen. Continu leggen we de lat hoger, door ingrijpende 

prestatieverbeteringen. Dit resulteert niet alleen in grensverleggende innovaties, 

maar ook in een betere concurrentiepositie en toegevoegde waarde voor onze 

klanten. Zonder afbreuk te doen aan onze sociale waarden.   

 

Vacature Planner & werkvoorbereider 
 

Bever Innovations zoekt: 

Een enthousiaste en getalenteerde collega voor het team planning & 

werkvoorbereiding op mbo-4+/hbo-niveau gecombineerd met een technische 

achtergrond en het liefst met de nodige werkervaring in een soortgelijke functie. Ben 

jij die resultaatgerichte, doorzetter die graag het initiatief neemt en ook goed kan 

samenwerken, dan hebben wij bij Bever Innovations voor jou een hele leuke baan. 

 

Dit ga je doen 

Nadat een klantorder is aangenomen 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 van componenten; 

• Tijdig signaleren van (mogelijke) problemen en acteren hierop; 

• Informeren en overleggen met interne afdelingen (logistiek, sales, R&D) 

• Voorraad niveaus bepalen en beheersen; 

• Monitoren van beschikbaarheid van materiaal. 
 

 



 

 

 
 
 

Je werkomgeving 

Het team planning en productie bestaat op dit moment uit 3 medewerkers. Er heerst 

een informele sfeer waar collega’s in teamverband samenwerken. 

  

Jouw profiel 

Je bent een enthousiast, accuraat, analytisch en een energiek persoon met een 

opleiding op minimaal mbo 4-niveau. Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal 

in woord en geschrift. Jij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je hebt 

affiniteit met techniek, je kan snel schakelen en hebt een klantgericht instelling. 

Daarnaast heb je een drive om continue te verbeteren. Herken jij jezelf hierin? Dan 

nodigen wij jou graag uit om te solliciteren. 

 

Ons aanbod 

Naast een afwisselende en uitdagende functie bieden we jou 

• een aanstelling met uitzicht op een vast contract 

• marktconform salaris 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
 

Mooie uitdaging? 
Zie jij jezelf in deze functie en wil je het liefst morgen nog aan de slag? Solliciteer dan direct. 
Je sollicitatie en C.V. kun je sturen naar: sollicitaties@beverinnovations.com. 
 
Twijfel je of dit wat voor je is, neem gerust contact met ons op, dan drinken we een bak koffie, kun 
je gelijk ons kantoor zien. 
 
 
Dennis Nobel (Teamleider Planning & Productie) 
Marcel Kieboom (Operations manager) 
 
(Telefonische) Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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