
Material Planner 
Fulltime  

Onze organisatie  
M&G Group staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is 

internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. In de afgelopen tien jaar is 

M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit 12 vestigingen met ruim 1.200 

medewerkers en een omzet van ca. € 220 miljoen. De producten worden vervaardigd in eigen moderne 
productiefaciliteiten. 

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een proactieve en enthousiaste Material Planner met als standplaats 

Groningen. 

Omschrijving 
In deze afwisselende en zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de 

materiaalbeschikbaarheid voor de korte en middellange termijn productieplanning. Je bent verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het materiaal planningsproces. Je houdt je hierbij bezig met problem solving en initieert 

verbeteringen en veranderingen binnen het materiaal planningsproces. Je levert een actieve bijdrage aan de 

verdere transitie van productieplanning naar demand planning. Als material planner maak je inkoopprognoses 

voor de korte en middellange termijn. Je koopt dagelijks materiaal in bij leveranciers en zorgt ervoor dat er geen 

materiaal tekorten of materiaal overschotten zijn.   

Je hebt veelvuldig contact met overleg met productieplanning en rapporteert aan de Material  Management 

Manager. 

Wat vragen wij? 
 Je beschikt over  een afgeronde  MBO+ / HBO-opleiding in een logistieke richting.

 Je beschikt over relevante werk ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur  binnen een productieomgeving.

 Je hebt kennis van materiaalplanning en  bent analytisch goed onderlegd

 Je hebt enige ervaring in het werken met  Lean-principes, ERP systemen (bij voorkeur SAP) en beschikt over goede 

kennis van Excel. 

 Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede beheersing van de 

Nederlandse en Engels taal in woord en geschrift.

 Je bent initiatiefrijk,  enthousiast, resultaatgericht.

Informatie en sollicitatie 
De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats. 

Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met: Jelle Bouwkamp, 

Material Management Manager. 

Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolai, HR adviseur, r.nicolai@mg-group.com 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

De sluitingsdatum is 20 maart 2017. 
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