
 

 

 
Stockplanner (20 uur- 4 dagen) 

 
Afstemmen met internationale leveranciers en werken aan de toekomst, bij ons krijg jij deze 

mogelijkheid. Jij houdt je als stockplanner bezig met het bestelproces en de beschikbaarheid van onze 

producten. Bij taken als het maken van orderbevestigingen, het regelen van transport en de 

levertijdbewaking voel jij je helemaal thuis. En dit alles doe je ook voor onze internationale 

leveranciers. Een ultieme kans dus! 

Jij bent succesvol in je werk als stockplanner door het: 
 

 administratief afhandelen van de inkoop-, productie- en assemblageorders.  

 optreden als gesprekspartner voor zowel interne klanten als leveranciers. 

 nauw samenwerken met onze tactisch inkopers en customer service.  

Wie zijn wij?  
Kyocera Senco is een bekende naam in de internationale bouwwereld. Wij distribueren hoogwaardige 
industriële spijker-, niet- en schroefsystemen, bevestigingsmiddelen en aanverwante producten voor 
de bouw en houtverwerkende industrie naar alle Europese landen, het Midden Oosten en Afrika. Je 
kunt dus wel stellen dat verbinden létterlijk ons vak is. Deze verbinding staat ook centraal als het gaat 
om werken bij Kyocera Senco. Je komt namelijk te werken in een enthousiast, betrokken en gedreven 
team. Je nieuwe collega’s zijn enthousiast en expert in hun vakgebied. Wij hebben een groot aantal 
vestigingen binnen Europa, het hoofdkantoor is gevestigd in Lelystad.  
 
Kennis en kunde  
Jouw analyses voor deze job zijn altijd nauwkeurig. Werken in een team doe je met plezier. Als 
stockplanner ben je zeer vasthoudend, werk je oplossings, - servicegericht naar de klant.  
 
Verder heb jij: 

 minimaal een mbo-opleiding afgerond in de richting van economie of logistiek 
 ervaring met operationele inkoop, voorraadplanning en bestelprocessen is een pré 
 een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en het liefst ook Duitse taal in woord en 

geschrift 
 kennis van Word, Excel, SAP en/of Slim4. 

 
 
Wat kun je van ons verwachten?  
Je krijgt een uitgebreid en zorgvuldig inwerktraject aangeboden waarbij je goed begeleidt zal worden 
door een zeer ervaren collega. Werken bij Kyocera Senco is werken in een internationale en 
dynamische omgeving, waar informele omgangsvormen centraal staan. Naast de goede standaard 
arbeidsvoorwaarden bieden wij o.a.een winstdelingsregeling en een goede pensioenregeling.  
 
Enthousiast….   

Je hebt deze vacature misschien al een paar keer gelezen en inmiddels weet je zéker dat jij degene 

bent die met ons gaat bouwen aan succes en aan de toekomst. Super! Dan maken we graag kennis 

met je. Natuurlijk vinden we een cv erg belangrijk, maar we willen ook graag lezen waarom jij onze 

nieuwe stockplanner moet zijn. Wil je graag een dag meekijken met onze en mogelijk jouw nieuwe 

collega’s ? ook dat behoort tot de mogelijkheden.  

Jouw sollicitatie kun je sturen naar hr@kyocera-senco.eu. Heb je toch nog inhoudelijke vragen over 

de functie, die je eerst beantwoord wilt hebben? Dan kun je contact opnemen met Jacco van den 

Bosch (manager stock control) via 06 – 52 35 79 15.  
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