
 
 
Universal Electronics Inc. (UEI) is een wereldspeler in de wireless control technologie markt. UEI ontwerpt, ontwikkelt en levert 
innovatieve oplossingen die het consumenten mogelijk maken om door middel van één afstandsbediening diverse audio, video 
en game systemen te bedienen. Onze producten worden geleverd bij en verkocht door spelers actief in de consumenten 
elektronica, subscription broadcasting en computer industrie. Met onze ONE FOR ALL® producten zijn wij marktleider in de 
verkoop  van universele afstandsbedieningen, antennes en audio/video assessoires. (www.uei.com / www.oneforall.com)  
 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Santa Ana, Californië. Het kantoor in Enschede is verantwoordelijk voor de subscription 
broadcasting business in EMEA en de ONE FOR ALL® business wereldwijd. 
 
Onze waarden zijn: Passion to win; Drive for Results; Customer Oriented and Flexibility.  
 
Binnen ons team Inventory & Planning (7 Fte)  hebben we een vacature voor: 

 

Demand Planner 
 
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 coordineert 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, Azië en Amerika. De demand planner rapporteert aan de manager 
inventory & planning.  
 
Functie profiel:  

- Bachelor degree in bijvoorkeur logistiek of soortgelijk 
- Relevante werkervaring in een productie omgeving is een pre 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
- Kennis van / ervaring met ERP systemen en Excel 
- Analytisch, stress bestendig, hands on, problem solver, gestructureerd en flexible.  

 
Ons aanbod: 
Universal Electronics is een wereldspeler met locaties in zowel America, Europa als Azië. We bieden nationale en internationale 
carrièremogelijkheden in zowel een B2B als retailomgeving.  
 
Interesse? Neem dan contact op met Jos ten Hartog – Manager Planning Inventory and Logistics of Rianne Schutte – HR 
Manager. Telefonisch: 053 4888000 of careers@uei.com. 


