
 
Verantwoordelijke Produktieplanning 

Sparring Partner COO 
 
 Lapauw is op zoek naar een verantwoordelijke productieplanning. 

Bent u gebeten door techniek? Ziet u graag een machine uit een verkoopsorder ontstaan? 
Dan bent u de geknipte man om, samen met de COO, onze productieafdeling te leiden. 
 

Taakomschrijving  
 

- Je staat in voor de master en fijnplanning van de diverse afdelingen (voorbereiding, diverse 

montage afdelingen, verzending, after-sales productie orders) en verzekert het efficiënte verloop 

van de productie. 

- je wendt de beschikbare productiecapaciteit zo efficiënt mogelijk aan teneinde een optimale 

kosten/baten verhouding te bereiken, inclusief arbeidsplanning. 

- Je overlegt met de andere afdelingen zoals engineering, aankoop en logistiek teneinde een tijdige 

productie te garanderen. 

- Je stuurt de afdelingschefs aan. 

- Je volgt de planning dagdagelijks en continu op en stuurt bij waar nodig. 

- Je  houdt acties en beslissingen uit planning meetings bij en volgt op. 

Profiel 
 

- Opleiding:  master/bachelor of equivalent door ervaring. 
- Min. 7 jaar ervaring in een productieomgeving.  
- Computer Kennis: MS office, ervaring met planningspakketten is een plus. 
- Vaardigheden en attitudes:  

• Flexibel en stressbestendig 

• Leidinggevende vaardigheden 

• Analytisch 

• Vlot met software 

• Communicatief 

• Teamplayer 

• Hands-on 

• Oplossingsgericht denken en handelen 
- Nederlands ; Engels en Frans zijn een plus 
 

U krijgt 
- Familiaal bedrijf in volle evolutie/expansie. 
- Ruimte om ideeën uit te werken en implementeren. 
- Leuke collega’s met een ‘can do’ mentaliteit, niet te beroerd om elkaar te helpen. 
- Een competitief loonpakket 

 

Lapauw 
Lapauw is een wereldspeler in de ontwikkeling van industriële wasserijmachines. 
Met een eigen R&D-afdeling en kantoren in de VS, Europa en Azië komt u in een hoogtechnologische en 
internationale omgeving terecht. Maar Lapauw blijft een familiebedrijf, met korte communicatielijnen, 
die u laat meedenken over de koers die het vaart.  

 
 

Indien interesse mail je CV en motivatiebrief naar info@lapauw.be met vermelding sollicitatie 

Planningsverantwoordelijke. 
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