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Helvoet Rubber & Plastic 
Technologies B.V. in Tilburg is 
gespecialiseerd in het spuitgieten van 
kunststof precisieonderdelen, het volledig 
automatisch assembleren van deze 
onderdelen en het deels afvullen van 
producten voor de life sciences, 
farmaceutische en food& beverage 
markten. Daarnaast levert Helvoet 
aanvullende diensten zoals product 
ontwerp, haalbaarheidsstudies, 
prototypebouw, projectmanagement, 
ontwerp van gereedschappen, testing en 
validatie. 
 
De productieprocessen vinden plaats 
onder schone, gecontroleerde 
omstandigheden en in schone ruimtes. 
 
Er wordt prioriteit gelegd op veiligheid, 
milieu, kwaliteit, tijdigheid en efficiëntie 
om onze klanten van dienst te zijn. Bij 
Helvoet B.V. werken ruim 80 
medewerkers. Onze behaalde 
certificeringen zijn: 
 

      ISO   9001  
      ISO 13485 
      ISO 14001  
  

 

 

Sales & Operations Planner 
 
Als Sales & Operations Planner ben jij verantwoordelijk voor het verzamelen van verkoopinformatie ten behoeve van 
capaciteit calculaties. Naast het plannen vervul jij diverse andere rollen in verschillende verbeterprojecten en ben jij het 
aanspreekpunt voor onze klanten. Het analyseren van data als ook het denken in scenario’s is jouw op het lijf geschreven. 
Deze functie leent zich ervoor om (deels) met eigen inzicht ingevuld te worden, de voorkeur gaat dan ook uit naar een 
zelfstarter die gevraagd en ongevraagd advies geeft ter verbetering van het collectief. 
 
De Functie  
 
Als Sales & Operations Planner kom je bij ons werken binnen de afdeling Supply Chain Nederland. Binnen het team ben jij 
verantwoordelijk voor enerzijds de capaciteit calculaties en anderzijds de sales forecast.  
Jij bent first point of contact voor onze klanten en voert met hen voornamelijk op tactisch niveau overleg. 
 
 
Je profiel 
Jij bent analytisch ingesteld en ben communicatief sterk in de Nederlandse en Engelse taal.  
Je bent een kei in het managen van verwachtingen en in het vermijden van struikelblokken. 
 
Naast je overtuigende persoonlijkheid neem je mee: 

 

 Een afgeronde opleiding HBO Logistiek (HTS) 

 10-15 jaar werkervaring in een Supply Chain/Logistieke functie 

 MS Excel kent voor jouw geen geheimen 

 Advanced /Key user AX 2009 /365 (Microsoft Dynamics) – is een pre 
 
 

Het aanbod: 

 Standplaats Tilburg (op termijn 1 dag in de week Hellevoetsluis); 

 Goed basissalaris; 

 40-urige werkweek; 

 25 vakantiedagen en 11,5 ADV dagen 
 
 
Sollicitatieprocedure: 
Heb je interesse? Laat het ons zo snel mogelijk weten en stuur een mail met je CV en een korte motivatie naar  
Linda Govers lgovers@helvoet.nl (HR adviseur). Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Roy 
Hartevelt op telefoonnummer +31 (0) 651 095 373. 
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