
 

 
 

 
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: 

 
Supply Chain Planner (full-time) 

 
Als supply chain planner ben je verantwoordelijk voor het maken van een goede en efficiënte planning 
voor één of meerdere van onze moderne productielocaties. Je geeft in deze sturing aan 
productieproces op deze locaties. Het zodanig plannen van de productieactiviteiten dat de 
verkooporders tijdig geleverd kunnen worden is de sleutel tot succes. Je werkt actief samen met Sales 
en Productie voor het vinden van de optimale balans tussen de lange termijn demand en supply. 
Naast deze structurele hoofdtaak, is ook het oplossen van dagelijkse problemen tussen vraag en 
aanbod een belangrijk onderdeel van je takenpakket. 

 

Wat ga je doen? 
 

“Vooruitzien is regeren”: op basis van een lange termijn forecast maak je als Supply Chain Planner 
een zo realistisch mogelijke capaciteitsplanning per productielijn. Wanneer de vraag de beschikbare 
capaciteit overschrijdt, bedenk je creatieve oplossingen en verdedig je het preferente scenario voor 
het management. Je draagt daarna zorg voor de uitvoering van de goedgekeurde oplossing. Daarbij 
schakel je met diverse andere afdelingen. Je monitort en stuurt op belangrijke factoren zoals: 

 

• Een tijdige ontvangst van grondstoffen en verpakkingsmaterialen 

• De gevraagde uitleverdata van de klanten 

• Interne en externe logistieke factoren 

• Specifieke klantwensen 

 
Daarnaast zijn er regelmatig projecten waarin je een centrale of ondersteunende rol speelt.   
  



 

Wat vragen wij? 
 

• Afgeronde hbo-opleiding 

• Goede beheersing van Microsoft Office (Excel) 

• Ervaring met Lean manufacturing, voorraad beheersing en supply chain management 

• Ervaring met Microsoft Dynamics Navision 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Je bent een oplossingsgerichte denker 

• Je bent goed in plannen en organiseren, waarbij je snel kunt schakelen tussen verschillende 
onderwerpen 

• Je hebt lef, bent nieuwsgierig en initiatiefrijk 

• Je kunt goed het overzicht bewaren over de hele keten (helicopterview) 

• Je bent stressbestendig 

• Je bent werkt zeer accuraat en punctueel 
 

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. De komende periode zal in het teken staan van de integratie met de 
Banketgroep wat vele mogelijkheden voor ontwikkeling biedt. 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 h rbol@biscuitinternational.com. Voor eventuele vragen kun je contact 

opnemen met Arno Wubben, via telefoonnummer 0226 33 11 00. 
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