
“There are two things someone never forgets: their first love and their first cigar.”
Bij J. Cortès Cigars kunnen we hiervan meespreken. Sterker nog, ons West-Vlaams familiebedrijf combineert de twee. Al 97 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 sec-
tor. Om onze afdeling productie in Handzame te ondersteunen, zijn we op zoek naar een Cortèsien als:

PRODUCTIE PLANNER & WERKVOORBEREIDER IN HANDZAME (M/V)

Als productieplanner ben je verantwoordelijk voor de korte - en middellange termijnplanning van de jou toegewezen productielij-
nen 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

Je signaleert de knelpunten en lost die op en denk je mee over de optimalisatie van het productieproces.  
Je stuurt zelf de productieafdeling Private Label aan in de site Handzame.

Volgende taken behoren tot je verantwoordelijkheid:

Je bent verantwoordelijk voor de volledige administratie rond het correct bestellen, stockeren, verdelen naar productie  
en rapporteren van de fiscale zegels voor alle Belgische vestigingen. 

• Monitoren van de productielijnen en bijkomende processen zodat deze zo vlot mogelijk verlopen en zodat alle producten 
tijdig afgeleverd worden

• Voorbereiding, opstellen en opvolging van dagelijkse productieplanning 
• Anticiperen en identificeren van workflow problemen en deze afdoende oplossen
• Probleemoplossend handelen en multitasking wanneer er uit verschillende hoeken uw ondersteuning wordt gevraagd
• Je plant de personeelsbezetting en stuurt de productiearbeiders aan van de Private label afdeling in de site handzame
• Communiceren met andere departementen (bv. magazijn, Customer Service) en beantwoorden van alle proces- of workflow 

gerelateerde vragen
• Stockbeheer: bewaken van de afspraken en niveaus van voorraad
• Je beheert de voornaamste productie gerelateerde MasterData en wordt op termijn een product kennisdrager binnen pro-

ductie.
• Je plant de afroepen van grondstoffen in afspraak met Procurement
• Je zorgt ervoor dat de processen goed gedefinieerd zijn en dat problemen tijdig opgelost worden
• Je ondersteunt het operations team door dagelijks te communiceren over de huidige werkstroom en stelt eventuele verbete-

ringen of oplossingen voor.

Profiel 

• Je beschikt over een bachelor of gelijkwaardig door ervaring
• Je hebt min. 2 jaar relevante werkervaring als productieplanner en werkvoorbereider
• 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.

PRODUCTIEPLANNER & WERKVOORBEREIDER



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@vcfcigars.com.


