
 

 

YER Nederland BV 

Engineering 1 (Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde), Engineering 2 (Technische Bedrijfskunde, 

Toegepaste Wiskunde), Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling) 

samantavesentini@yer.nl 

 

"YER is een internationaal arbeidsbemiddelingsbureau voor vaste en tijdelijke functies, 

gericht op professionals met een Bachelor-, Master- of PhD-titel. In Nederland hebben we 9 

kantoren en daarnaast zijn we ook gevestigd in de Verenigde Staten en België.  

YER was 30 jaar geleden de pionier in campus recruitment. Het verbinden van toptalent met 

de juiste organisatie zit dus in ons bloed. Door goed te luisteren naar de behoefte van 

studenten én de behoefte van werkgevers, hebben wij het campus recruitment 

doorontwikkeld naar een hoger niveau, passend bij deze tijd: de YER Talent Development 

Programmes.  

Binnen het domein Technology ligt onze focus op het verbinden van technische young 

professionals met onze toonaangevende opdrachtgevers. Naast het vinden en verbinden 

van talentvolle technici, investeren wij ook in de ontwikkeling van talenten. Met als 

resultaat een steile leercurve en een vliegende carrièrestart van young professionals. Voor 

de opdrachtgever betekent dit succesvolle starters die sneller van toegevoegde waarde zijn 

en zich voor langere tijd aan de organisatie verbinden. 

 

Contact 

Voor vragen neem gerust contact op met Samanta Vesentini via samantavesentini@yer.nl of 

+31 (0)6 294 699 27 

 

 

 

 

 

 

 



Startersfunctie in overleg 

"OPERATIONEEL PLANNER 

Als Operationeel Planner draag je zorg voor het omzetten van geplande activiteiten naar 

werkorders, zodat het productieproces opgestart kan worden. Je ontwikkelt een realistisch 

weekplan voor de productie, rekening houdend met de beschikbaarheid van materiaal, 

beschikbare capaciteit en de klantvraag. Dit gaat gepaard met het vaststellen van productie 

prioriteiten en het oplossen van knelpunten in de planning.  

Uiteindelijk bewaak jij de resultaten van de wekelijkse ‘handshake’. Gedurende het proces 

hou je logistieke KPI’s bij, ben je verantwoordelijk voor het initiëren van de nodige 

verbeteringen om het logistieke proces en algehele prestaties te verbeteren. 

 

Je hebt een ondernemende mindset en neemt je verantwoordelijkheid. Je ontwikkelt jezelf 

door risico te nemen, fouten te maken en hiervan te leren. Je helpt elkaar, deelt ideeën en 

verlegt je grenzen. Je ontwikkelt je continu op vaktechnische inhoud én soft skills. Je hebt de 

volgende taken:  

- Ontwikkelen van een realistisch weekplan voor de productie. 

- Vaststellen van productie prioriteiten.  

- Het oplossen van knelpunten in de planning.  

- Verantwoordelijk voor de wekelijkse ‘handshake’ met productie (input & support).  

- Bewaken van de resultaten van de wekelijkse ‘handshake’.  

- Communicatie met de demand planner zodra de productie de gevraagde output niet 

realiseert.  

- Onderhouden van logistieke KPI's en het initiëren en verantwoordelijk zijn voor 

nodige verbeteringen. 

 

AANBOD 

Een werkomgeving waar je onderdeel bent van een wereldwijd bedrijf. Hierin werk je in 

zelfstandige teams waar men open staat voor nieuwe initiatieven en ideeën van iedereen. 

Je werkt in een dynamische omgeving die je de ruimte biedt snel stappen te maken, door te 

groeien en verantwoordelijkheid te krijgen. Deze stappen zijn mogelijk binnen en buiten je 

huidige 

 

Contact 

Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Neem dan contact op met Samanta 

Vesentini: samantavesentini@yer.nl / 06 294 699 27 " 

 

 


