
 

 

Anova Seafood, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, behoort tot de grootste spelers in de Benelux in verse en vriesverse vis. 
Onze grootste afnemers zijn de top retailers in Nederland, België, Duitsland en Zweden. Deze positie hebben we weten te 
verwerven door het excelleren in het aanbieden van private label oplossingen, waarbij we voor die retailers in staat zijn 
onderscheidend vermogen te creëren op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Om onze groeiambities 
kracht bij te zetten zijn wij momenteel op zoek naar een 
 

 Supply Chain Planner 
(fulltime) 

 
Functie inhoud 

- Zorgdragen voor een juiste organisatie en afhandeling van alle voorkomende logistieke stromen 
- Initiëren en uitvoeren van het "Sales en Operations Planning" proces inclusief het houden van benodigde 

meetings, het regelmatig plannen van materialen en geven van aanschaf- en productie-adviezen, (rekening 
houdend met de meest optimale vierkantsverwaarding) en zorgdragen voor juiste planningsgegevens in Sap 

- Het mede ontwikkelen, implementeren en bewaken van doelstellingen van de afdeling 
- Projectleiderschap bij start-ups: het maken en bijwerken van de projectplanning, bewaken van voortgang, 

signaleren van mogelijke vertragingen en samen met betrokkenen definiëren van correctieve acties indien 
deadlines niet gehaald worden 

Profiel 
- Afgeronde HBO opleiding in de richting Supply Chain Management 
- Grote hoeveelheid informatie kunnen overzien en georganiseerde pro-actieve output leveren 
- Zelfstandig, georganiseerd kunnen werken 
- Communicatief vaardig, commercieel en assertief 
- Flexibele instelling en onder tijdsdruk oplossingsgericht kunnen werken 
- Goede beheersing van de engelse taal  

- Ervaring met SAP is een pré 

- Enige werkervaring op het gebied van subcontracting en/of retail is een pré 

 
Wij bieden naast een marktconform salaris een prettige werksfeer en een werkomgeving waarin eigen 
verantwoordelijkheid centraal staat. 

Datum publicatie vacature:  16 mei 2017 

Interesse?  

Herken je je in het functieprofiel en denk je goed te passen binnen onze organisatie, stuur dan een motivatiebrief met C.V. 
per e-mail naar: rvdleeden@anovaseafood.nl  
  
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Riadne van der Leeden, HRM, tel: 073-7502007/06-
51030158  
Anova Seafood B.V., Hambakenwetering 3, 5231 DD ‘s-Hertogenbosch 


