
 

 

 

 

Heutink Productiepartners ontwikkelt, produceert, plaatst en monteert meubilair voor de inrichting 
van kinderopvang organisaties en onderwijsinstellingen in Nederland en België. Vakmanschap, 
kwaliteit, duurzaamheid en circulariteit staan centraal in ons beleid. Onze productie is gevestigd in 
Huissen (bij Arnhem), waar we met ruim 60 gedreven medewerkers verdeeld over verschillende 
afdelingen in eigen huis voornamelijk houten meubels maken.   

Onze onderneming is onderdeel van de bekende Heutink groep, een familiebedrijf dat al meer dan 
een eeuw is gespecialiseerd in de advisering en levering van alles wat kinderopvang organisaties en 
onderwijsinstellingen nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Voor onze afdeling 
Inkoop, Service en Logistiek zijn we op zoek naar een enthousiaste, gedreven collega die er voor 
zorgt dat de grondstoffen en materialen benodigd voor onze productie op tijd besteld en geleverd 
worden. Ben jij degene die er graag voor wil zorgen dat onze productie nooit misgrijpt? Solliciteer 
dan op de functie van: 

Supply Chain Planner 

Hoe ziet jouw dagelijks werk eruit? 
Als Supply Chain Planner doe je de bestellingen benodigd voor het produceren van 
standaardmeubilair en maatwerk. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld plaatmateriaal, massieve 
onderdelen van hout, frames voor tafels, banken en stoelen, stoffering en bevestigings- materialen. 
Je bewaakt de voorraden, beheert afspraken met leveranciers, plaatst inkooporders en je controleert 
of de juiste soort en kwaliteit grondstoffen en materialen op tijd geleverd gaan worden. Je bent de 
schakel tussen de afdelingen Werkvoorbereiding, Calculatie en Productie. Je onderhoudt goede 
contacten met onze leveranciers, bestudeert hun managementinformatie en werkt doorlopend aan 
de optimalisatie van het inkoop-, bestel- en logistieke proces. Je rapporteert aan de manager Inkoop, 
Logistiek, Service en montage.  
 
Waar wij aan denken voor opleiding en werkervaring: 

- Een MBO+/HBO opleidings-, denk- en werkniveau en enige jaren werkervaring   
- Je voelt je thuis in een dynamische, industriële productieomgeving  
- Het maken van school- en kinderopvang- en maatwerkmeubilair lijkt jou helemaal geweldig 
- Werken met ERP systemen is voor jou de normaalste zaak van de wereld en je maakt graag 

analyses met behulp van Excel, of andere programma’s 
- Je communiceert gemakkelijk op elk niveau en bent creatief, gedreven en resultaatgericht 

 
Wat we jou te bieden hebben: 

- Een marktconform salaris 
- CAO Meubelindustrie en Interieurbouw  
- Een prettige, informele werkomgeving, waarin je in een klein en hecht team werkt 
- Een afwisselende baan met veel uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden 

 
Ben jij die teamplayer die zich prettig voelt in een werkomgeving waar we met elkaar de schouders 
er onder zetten om steeds beter te worden? Dan komen we graag met je in contact! Stuur je CV naar 
hr@HPPH.nl. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen. 
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