
Bij J. Cortès Cigars kunnen we hiervan meespreken. 
Sterker nog, ons West-Vlaams familiebedrijf combineert de twee. Al 95 jaar staat liefde voor de sigaar hier 
centraal. Met een jaarproductie van meer dan 500 miljoen sigaren en commerciële activiteiten in meer dan 
80 landen is J. Cortès Cigars dé autoriteit op gebied van de Belgische sigarenexport en een wereldspeler in de 
sector. Om onze afdeling productie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een Cortèsien als:

PRODUCTIE PLANNER (M/V)  
Als productieplanner ben je verantwoordelijk voor de korte - en middellange termijnplanning van de jou toegewezen 
productielijnen in onze Belgische en buitenlandse plant (Sri Lanka). 
Je plant de orders in functie van: 
• de behoefte in overleg met sales
• de beschikbare capaciteit in overleg met de productie 
• de beschikbare grondstoffen in overleg met aankoop

VOLGENDE TAKEN BEHOREN TOT JE VERANTWOORDELIJKHEID 
• Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, het opstellen en de opvolging van  

de dagelijkse productieplanning.
• Je bewaakt de productielijnen en de bijkomende processen zodat de sales-orders hier on-time &  

volgens onze standaard kunnen vertrekken.
• Je zorgt ervoor dat de processen goed gedefinieerd zijn en dat problemen tijdig opgelost worden.
• Je waakt over het stockbeheer zodat er voldoende voorraad is en je plant de afroepen van de grondstoffen 

in overleg met Procurement.
• Je beheert de voornaamste productie gerelateerde Master Data. 
• Je wordt op termijn een product kennisdrager binnen de productie.
• Je identificeert mogelijke workflow problemen (Trouble shooting) en lost deze ook op (Problem solving) 

in overleg met het Operations team.
• Je rapporteert aan de Supply chain Manager

PROFIEL
• Je beschikt over een bachelor of gelijkwaardig door ervaring
• Je hebt min. 2 jaar relevante werkervaring als productieplanner 
• Je hebt een pro-actieve mindset en bent analytisch sterk
• Je bent stressbestendig en je houdt van multitasking 
• Je houdt van Trouble shooting en Problem solving
• Je bent een team player en beschikt over de nodige communicatieve skills om met alle departementen 

aan de slag te gaan
• Je beschikt over voldoende computervaardigheden (Excell, Outlook, Teams) 
• Kennis van planningsconcepten of logistiek en SAP (modulePP) is pluspunt
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. 

AANBOD
• Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving, dynamisch & enthousiast team van Cortèsiens 
• De kans om jezelf te ontwikkelen in een internationaal kader
• Een familiaal bedrijf met korte communicatielijnen
• Training on-the-job
• Een omgeving waar volgende waarden centraal staan : 

Commitment, Open-Minded, Respect, Team Spirit en Strong Professionalism. 

INTERESSE?
Stuur je brief met CV naar anne-aymone.bourgois@jcortes.com

“There are two things someone never forgets: his first love and his first cigar”   (John Bain).  

PRODUCTIE PLANNER (M/V) 


