
 
 

  

                                                                              

Supply Chain Planner (m/v/x) 

 

Als Supply Chain Planner bij Gadus ben je de spil in het planningsweb. Je vertrekt vanuit bestellingen en forecasts en 
vormt deze om tot wekelijkse en dagelijkse productieplanningen. Ook de transportplanning behoort tot je 
takenpakket. Je stuurt doorheen de week bij waar de werkelijkheid afwijkt van de forecasts en toetst voortdurend af 
bij alle betrokken afdelingen (aankoop, productie en verkoop) waar zich problemen of opportuniteiten voordoen.  
Om dit tot een goed einde te brengen ben je voor alle collega’s zeer bereikbaar, ken je de productieprocessen zeer 
goed en ben je graag aanwezig op de (productie)vloer.  
 
Functie omschrijving:  

• Je verwerkt de historische verkoopdata tot een bruikbaar forecastmodel. En blijft dit model verfijnen.  

• Je verzamelt informatie over de laatste verkooptrends en bent op de hoogte van nieuwe 
productontwikkelingen. 

• De bestellingen en forecast verwerk je tot een productieplanning voor de week erop. Speciale promo’s 
verwerk je extra tot aparte weekplanningen.  

• Doorheen de week volg je de werkelijke verkopen op en stuur je de planning bij waar nodig 

• Je hebt een actieve rol in de voortdurende verbeteringen binnen de Supply Chain processen 

• Je vangt de  bevoorradingsproblemen zo goed mogelijk op en dit in samenwerking met aankoop en verkoop. 

• In de uitbouw van het nieuwe ERP systeem wordt je een Key-User die mee werkt aan de uitbouw en het 
beheer van de nodige data en processen.  

 
Profiel:  

• Ervaring binnen Supply Chain is een plus maar geen must 

• Je hebt een sterk organisatietalent 

• Je bent communicatief sterk en stressbestendig. 

• Je kan goed om met verandering en initieert die zelf indien nodig.  

• Je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels 

• Je bent hands-on en probleemoplossend 

• Gedegen kennis van de courante office-pakketten, vooral Excel, is essentieel.  

• Een geavanceerde IT-kennis en een analytisch denkvermogen om snel procedures en gegevens te begrijpen 
zal cruciaal zijn. 
 

Wij bieden: 

• Een competitief salaris binnen PC 220 

• Binnen onze werkomgeving zijn voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 

• Ruimte tot professionele en menselijke ontplooiing. 
 

Gadus:  
Gadus is een visverwerkingsbedrijf gevestigd te Nieuwpoort. Het maakt deel uit van een IJslandse groep. De 
producten die door Gadus aangeleverd worden aan de klanten zijn zeer divers: diepgevroren vis, verse vis, vis 
verpakt onder gemodificeerde atmosfeer, schaal- en schelpdieren en vissalades. Onder de klanten bevinden zich 
enkele van de grootste retailketens van België.  
De omzet in 2021 bedroeg ca 92 miljoen euro. Het bedrijf is hiermee het tweede grootste visverwerkingsbedrijf in 
België en telt inmiddels een 100-tal medewerkers. Deze Belgische vestiging werkt vrij autonoom en kon reeds jaar na 
jaar groeicijfers voorleggen. 
 
Interesse:  
Stuur uw kandidatuur + motivatie naar jobs@gadus.be  

mailto:jobs@gadus.be

