
Als Order Manager houd je overzicht over het totale orderproces van orderintake, werkvoorbereiding, materialeninzet, pro-
ductiemoment tot uitlevering eindproduct. Je ondersteunt daardoor zowel de klant als het productieproces. Orders hebben 
betrekking op enerzijds terugkerende serieproductie en anderzijds projectmatige productie. De werkzaamheden bestaan 
uit het beoordelen van aanvragen, registreren van aanvragen en orders in het ERP systeem, bepalen van bewerkingen qua 
productietijd en volgorde. Het bestellen van benodigde (standaard) assortimentsmaterialen, afstemmen van de productie-
capaciteitsplanning met teamleads en het volgen van de voortgang in de productie. Daarnaast onderhoud je (commerciële) 
contacten met klanten en leveranciers. 

ORDER MANAGER
FULL-TIME (JUNIOR/SENIOR)

Voor meer informatie over de functie kun je een e-mail sturen naar  
Christel van Berlo, cvberlo@creative-production.nl 

En bezoek vooral onze website, we zijn trots op onze producten: www.creative-production.nl

Functieomschrijving

• Minimaal een afgeronde MBO-opleiding niveau 4
• Minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie
• Communicatief vaardig in Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk)
• Commercieel inzicht
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid  
• Inzet / motivatie 
• Kwaliteitgerichtheid 
• Plannen & organiseren / voortgangscontrole 
• Samenwerken

Wat vragen we?

where steel comes to life

Creative Production is een bedrijf met een frisse kijk op produceren, bewerken, assembleren en (na)behandelen van metaal. 
Ons bedrijf groeit al jaren. Wij onderscheiden ons in de markt en dat loont.
 
Producten creëren die de wereld mooier maken, dat is wat wij bij Creative Production doen! Je komt ons elke dag tegen 
Niet dat het direct opvalt maar kijk is om je heen hoeveel producten er uit metaal bestaan. Dat zijn er stiekem aardig wat!  
 
Onze producten gaan dan ook de hele wereld over. Denk hierbij aan outdoor BBQ’s, festivaltenten, pretpark attracties en 
aankleding, straat- en parkmeubilair, verpakkingsboxen voor industriële bedrijven, machines voor de textielindustrie en 
biogas installaties. Met een team bestaande uit een mix van jong talent en ervaren experts werken wij elke dag weer aan 
dat zelfde doel, de wereld mooier maken door staal tot leven te brengen!

Creative Production  ||  Wie zijn wij?


