
 

 

 
Supply Chain Planner 

(40 uur per week) 
 

Onze missie is een wereld creëren waarin elk laboratorium al haar tijd aan onderzoek en 
controle kan besteden. We zijn het eerste aanspreekpunt voor laboratorium klanten in 
Nederland en België doordat we een betrouwbare partner zijn die meedenkt, meewerkt en 
levert. We zijn een familiebedrijf, gevestigd in Meppel en bestaan dit jaar 125 jaar. In de 
afgelopen jaren zijn wij sterk gegroeid en het bedrijf is nog steeds volop in ontwikkeling. Kort 
samengevat zijn wij dé nummer 1 Laboratoriumleverancier met een groot aanbod aan 
apparatuur, benodigdheden en disposables voor ieder laboratorium. Daarnaast leveren we 
ook chemicaliën en hebben we eigen productiefaciliteiten waar we onder andere ons eigen 
merk chemicaliën produceren. 
 

Wordt jij enthousiast van dynamiek, procesverbetering en afwisseling binnen een leuke 
informele werkomgeving dan past deze vacature van Supply Chain Planner bij jou! 

 
Wat ga je doen?  
Als Supply Chain Planner bij Boom BV zorg je voor een optimale goederenbeschikbaarheid, 
waardoor onze klanten hun leveringen tijdig ontvangen. Je bent verantwoordelijk voor de 
Supply Chain, zowel op het niveau van kosten, voorraden, service level aan onze klanten als 
ook de operationele efficiency. Hiervoor maak je onder andere voorraadanalyses en doe je 
forecasts. Je vindt het leuk om verbeterkansen in het proces te signaleren en weet deze om 
te zetten in concrete acties. Je werkt nauw samen met je collega’s van Inkoop maar ook met 
andere afdelingen zoals Productie, Logistiek, KAMV en Sales. Ook heb je contacten met 
leveranciers. 
 
Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt een HBO diploma in de richting Logistiek of Supply Chain. 

• Je bent bekend met het voorraadmanagementsysteem SLIM4. 

• Je hebt ervaring met het MS Officepakket, ervaring met MS Business Central is een pré. 

• Je werkt gestructureerd, bent analytisch, ziet verbeterkansen en hebt ervaring met 
 projectmanagement. 

• Je hebt ervaring in een groothandel, laboratoriumwereld en/of chemie is een pré. 
 
Wat bieden wij jou? 

• Het betreft een fulltime functie van 40 uur. 

• Je gaat werken bij dé Nederlandse totaalleverancier voor het laboratorium. 

• De mogelijkheid om mee te werken aan het bedenken en implementeren van 
 vernieuwingen en verbeteringen binnen de organisatie. 

• We hebben extra faciliteiten voor medewerkers, waaronder winstdeling, een 
maandelijkse uitgebreide lunch, dagelijks vers fruit en een tegemoetkoming voor je 
sportabonnement.  

• Volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. 

• Een marktconform salaris. 
 
Heb je interesse en matcht jouw profiel met deze functie? Stuur dan je motivatie en 
CV naar hr@boomlab.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact  
opnemen met Martijn Jakobs, Manager Inkoop & Marketing via telefoonnummer  
0522 – 268730. 
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