PROFIEL

Ik ben een flexibele, resultaatgerichte Productieplanner met ruime ervaring binnen het
productiewezen. De bedrijfsdoelstellingen probeer ik te bereiken door een sterke
communicatie, mijn analytisch vermogen en het creatief oplossen van problemen. Ook niet
onbelangrijk: door een goede portie humor ben ik in staat om het ijs te breken en om net iets
meer gedaan te krijgen.
WERKERVARING
Inventory Planner
2009 tot 2013: EMI Music Operations Europe BV.
Inplannen van onze fabrieken op basis van ( historisch) demand, campagnes, prijs, levertijd en transport.
Het in de gaten houden van lead times, lever schema’s en het uitleveren naar klanten wereldwijd.
Het organiseren van speciaal transport, direct factory shipments.
Contact met warehouse en klanten over voorraden, transport en leverschema's

Canvass planner en Customer service
2003 tot 2009: EMI Music Operations Europe BV, Uden.
Het organiseren en beheren van de Canvass, een internationaal order systeem voor nieuwe releases.
Als Customer service verantwoordelijk voor diverse internationale territories.

Assembly Planner/Shift leader
1991 tot 2003:EMI Music Operations Europe BV, Uden.
Leiding geven aan de hand inpak afdeling variërend van 20 tot 100 medewerkers.
Inplannen van het machine park.
Zorg dragen voor een constante kwaliteit en het bewaken van de leverschema’s.
Probleem oplossen, motiveren, controleren en opleiden van medewerkers.

Croupier, Boulleur, bedrijfsleider
1985 tot 1990: Diverse casino's, Noord Brabant, Utrecht.
Het begeleiden van verschillende casino spelen, gastheer, roosters maken en leiding geven aan personeel.

Operator
1983 tot 1984: Uitzendbureaus, Uden.
Bij verschillende bedrijven zoals Platenmaatschappij EMI en Melkfabriek DMV als operator werkzaam
geweest.

Sergeant bij Van Heutz
1982 tot 1983:Defensie, Vught.
Leiding geven en lesgeven aan peloton ten behoeve van bewakingssystemen

OPLEIDINGEN
Kruisheren College: H.A.V.O met diploma

TALEN
Nederlands: Mondeling uitstekend, schriftelijk uitstekend
Engels: : Mondeling goed, schriftelijk goed

IT KENNIS
Word, Excel

COMPETENTIES
Nauwkeurig, gemotiveerd, plannen en organiseren. Sociaal, analyseren, beslissingen nemen

INTERESSES, NEVENACTIVITEITEN EN AANVULLENDE INFORMATIE
Hobby’s: Rugby, Golf en Koken.
Nevenactiviteiten: 2003-2007 in het bestuur van Rugbyclub Octopus en training gegeven aan de Octopus
jeugd.

Referenties op aanvraag verkrijgbaar.

