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Heb je ervaring met order management en planning (inkoop en verkoop)? Ben je iemand die - als er veel 
tegelijk gebeurt - het overzicht behoudt en plezier heeft in nauwkeurig werken? Verkies je een planmatige 
aanpak boven “gewoon beginnen en we zien wel”, terwijl je ook flexibel kan zijn als de situatie daarom 
vraagt? En werk je graag samen in teamverband? 
Dan zou de functie van Supply Chain Planner bij BAAT Medical Products weleens perfect bij je kunnen 
passen! 
 
Over BAAT Medical 
BAAT ontwikkelt innovatieve medische producten voor een breed scala aan klanten in de medische 
industrie en helpt klanten om deze ontwikkelde producten op de markt te brengen én houden. Na een 
traject van ontwikkeling verleent BAAT diensten aan onze klant voor het daadwerkelijk op de markt 
brengen en houden van de ontwikkelde producten. Díe diensten worden binnen BAAT geregeld door 
het BAAT Medical Operations team, waar de Supply Chain Planner deel van uitmaakt.  
 
Functiebeschrijving Supply Chain Planner 
Als Supply Chain Planner ben je onderdeel van het BAAT Operations (OPS) team. Samen met de andere 
OPS teamleden, de ontwikkelafdeling van BAAT, Kwaliteits- en regelgevingscollega’s en Verkoop help je 
mee met het leveren van producten en daarmee verbonden dienstverlening aan onze klant. 
 
Taken 

• Inkooporders plaatsen en opvolgen 

• Verkooporders plaatsen en opvolgen 

• Invoeren klanten, leveranciers, producten, stuklijsten in ERP systeem  

• Zorgdragen voor goede inspectie- en productiedocumenten en archivering 

• Customer support 

• Transport organiseren 

• Facturen controleren 
 
Kennis, kunde en ervaring 

• HBO niveau 

• Liefst 3 of meer jaar relevante werkervaring  

• Ervaring met ERP systeem 

• Beheersing Engels schrijven, lezen, praten, luisteren  

• Planmatig werken 

• Prioriteiten stellen 

• Overzicht houden 

• Nauwkeurig werken 

• Flexibel zijn 
 
Persoonlijke houding: 

• Leergierig 

• Oplossingsgericht 

• Proactief en ondersteunend naar collega’s 

• Praktische instelling (aanpakken) 

• Lol in precies werken (het leuk vinden als álles klopt) 

• Brede interesse, ook buiten je primaire taken inzetbaar 
 
Arbeidvoorwaarden 
32-40 uur per week; salaris marktconform. 
 
Geïnteresseerd? 
Neem contact op met Ward Verschuur, Operations manager: ward@baatmedical.com 

mailto:ward@baatmedical.com

