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Demand Planner
Onze collega’s in Planning Inventory en Logistics (PIL) zorgen voor de levering van de juiste producten
in de juiste hoeveelheden, juiste doorlooptijd en documentatie aan onze klanten. Onze klanten zijn
de wereldmerken in IoT, Smart Home, Subscription Broadcasting, Consumer Electronica en Mobility
zoals Orange, UPC, Ziggo, Vodafone, Samsung, en Sony als ook grote e- en retailers wereldwijd –
Amazon, BOL, Mediamarkt, ASDA, Carrefour enzovoort.
Het logistieke team bestaat uit Demand planners, Supply planners en Logistiek medewerkers. Zij zijn
onder andere gevestigd in Enschede, Oldenzaal, Hong Kong, Verenigde Staten, China, India. Ter
ondersteuning van de afdeling in Enschede hebben we een vacature voor een fulltime Demand
Planner.

Taken & verantwoordelijkheden:
Als demand planner ben je verantwoordelijk voor het hebben van het juiste product, in de juiste
hoeveelheden, op de juiste plaats en het juiste moment. Voor de producten waar jij verantwoordelijk
voor bent, zorg je ervoor dat voldoende producten en materialen beschikbaar zijn en bestelt tijdig
nieuwe. Je coördineert met de order desk, magazijn en logistieke partners voor tijdige levering. Je
bent verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten betreffende logistiek, lucht- en zeevracht,
import en export duties, beschikbare voorraad en leveringen. Je hebt dagelijks contact met collega’s
en partners in Europa en Azië. De demand planner rapporteert aan de manager Planning Inventory
& Logistics.

Voor deze rol is het belangrijk dat je:







Bachelor degree in bij voorkeur logistiek
Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke omgeving is een pre
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Kennis van / ervaring met ERP systemen en Excel
Analytisch, stressbestendig, hands on, gestructureerd en flexibel.
Positief bent ingesteld, gevoel voor humor en een probleem oplossend vermogen

Waarom zou jij bij Universal Electronics moeten willen werken:
UE is een sterk groeiende onderneming in de Smart home en IoT wereld. We zijn een wereldspeler,
marktleider en onze klanten zijn grote telco bedrijven in EMEAI en retailers wereldwijd. De groei
maakt het mogelijk dat we onze nieuwe collega's carrière en ontwikkelingsmogelijkheden kunnen
bieden in zowel Nederland als ook ver daarbuiten.

www.uei.com
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Interesse? neem dan contact met ons op:
Voor vragen neem contact op met Jasper ter Haar – Manager PIL of Rianne Schutte - HR Manager telefoon: +31 534888000. Sollicitaties mag je sturen naar rschutte@uei.com.

Learn more about us on YouTube:
30 years Universal Electronics: https://www.youtube.com/watch?v=jJ-bvBUktiE
QuickSet: https://www.youtube.com/watch?v=4kd9piG_Xks
Retail brand One For All: https://www.youtube.com/watch?v=qJuQOl0_VAw&feature=youtu.be
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