
 

 
 

 
Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder 
andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van 
meer dan 2.400 medewerkers en een omzet van meer dan € 350 miljoen. In 2020 verwierf Platinum 
Equity de aandelen in Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het 
productaanbod en haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult 
(de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa 
verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods 
(Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje) en in 2019 De Aviateur (Nederland). 

 
Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en De Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International 
Netherlands) produceren in hun 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment dat in binnen- 
en buitenland verkocht wordt. Voor ons hoofdkantoor in Broek op Langedijk (nabij Alkmaar) zijn wij op 
zoek naar een: 

 

 

Demand Planner (full-time) 
 
De afdeling Demand & Supply Planning heeft een spilfunctie in het verwezenlijken van een optimale 
klanttevredenheid, met inachtneming van kosten en proces efficiëntie. Het continu opsporen van 
mogelijkheden om processen effectiever en efficiënter in te richten draagt bij aan het realiseren van een 
verbetering op de belangrijkste gezamenlijke KPI’s: OTIF, Derving en Werkkapitaal. De frequentie, 
kwaliteit en compleetheid van informatie-uitwisseling met alle stakeholders is hiervoor de sleutel tot 
succes; met het sales en operations planning (S&OP) proces als belangrijkste platform voor de uitvoering 
hiervan.     

 
Als Demand Planner ben je verantwoordelijk voor het maken van een realistische verkoopverwachting 
op diverse niveaus: van klant- en producthiërarchieën en in bepaalde tijdvensters. Je demand plan is de 
start van diverse supply chain processen die allemaal van invloed zijn op het eindresultaat. Je werkt 
daarom actief samen met Sales en Productie voor het vinden van de optimale balans tussen demand en 
supply. Naast deze structurele hoofdtaak, is ook het oplossen van dagelijkse problemen tussen vraag en 
aanbod een belangrijk onderdeel van je takenpakket. 

 
  



De voornaamste taken zijn:  

 Verzamelt en consolideert de totale vraagbehoefte voor verschillende regio’s 

 Bereidt maandelijks een realistische sales forecast voor op product- en artikelgroepsniveau 

 Communiceert relevante informatie m.b.t. sales forecasting naar verschillende stakeholders 

 Analyseert actuele verkopen, promotionele activiteiten, trend ontwikkelingen, innovaties, product 

introducties en uitfaseringen 

 Levert maandelijks een demand plan als input voor interne en externe S&OP sessies 

 Verschaft inzicht in werkelijke behoefte versus gebudgetteerd volume  

 Meet en bespreekt resultaten en afwijkingen onderbouwd met analyses en aanbevelingen  

 Identificeert mogelijke supply issues in de keten en zorgt voor mogelijke oplossingen 

 Houdt totaaloverzicht over alle demand en supply processen en de performance 

 Volgt een rollende planningshorizon van 18 maanden 

 Onderhoudt alle forecast en demand planning informatie in systemen/ planningstools 

 Betrekt actief sales, marketing, finance, logistiek en supply chain in voorbereidingen 

 Heeft een spilfunctie in de planning van inkoop tot levering klant 

 Realiseert samen met supply- en productieplanning de afgesproken servicelevels  

 Stuurt direct op verhoging van sales forecast accuracy 

 Geeft indirecte sturing op OTIF doordat geplande volumes tijdig worden geproduceerd. 

 
Wat vragen wij?      

 Minimaal HBO werk- en denkniveau    

 Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke rol   

 Analytisch zeer sterk, goede presentatie skills  

 Sterk vaardig in Excel en PowerPoint, Power BI is een pré 

 Uitstekende kennis van Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré   

 Ervaring in werken met ERP en Planning applicaties, bij voorkeur Navision en Futurmaster 

 Communicatief sterk, bouwt aan relaties   

 Proactief (zelf-startend en sturend)     

 Resultaatgericht, winnaarsmentaliteit   

 Comfortabel in omgang met tijds- en omgevingsdruk 

 
 
Wat bieden wij je? 
Bij Biscuit International Netherlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de handen 
uit de mouwen te steken. We werken vanuit een vernieuwd kantoor in Broek op Langedijk. Je 
werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een zelfstandige functie, met volop ruimte voor 
persoonlijke inbreng. Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Zoetwaren. De functie is ingedeeld 
in salarisschaal 8. 
 
 
Herken jij jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze 
website of per mail naar hrbol@biscuitinternational.com. Voor eventuele vragen kun je contact 
opnemen met Arno Wubben, S&OP Manager, 0226 33 11 00. 

mailto:rbol@biscuitinternational.com

