Logistiek & Supply Chain Manager

Functiegroep

Salesmanagement

Locatie

Gelderland

Vragen over onze vacatures?

Jasper Bentvelsen
jasper@salesrecruiters.nl
020 - 262 24 42

Introductie

Functie eisen

Heeft stress geen grip op jou en zie jij orde in chaos? Zie jij

* HBO werk- en denkniveau

jezelf eindverantwoordelijk in het plannen, coördineren en

* 5+ jaar ervaring als manager binnen een logistieke omgeving

monitoren binnen het gehele proces, van de productiesite tot

* Analytisch, ondernemend en accuraat

aan de klant? Dan ben ik op zoek naar jou!

* De uitstraling van een natuurlijke leider met charisma
* Woonachtig in omgeving Utrecht/Gelderland

Opdrachtgever is dé internationale specialist in de

* Vloeiend in Engels en Nederlands

projectinrichting van inspirerende, duurzame werk- en
leeromgevingen. De hoogwaardige producten worden door

Aanbod

opdrachtgever zelf ontworpen en vervaardigd. Ze zijn een
ambitieuze internationaal opererende leverancier en hebben

* Uitstekend salaris + secundaire arbeidsvoorwaarden

daarmee de beschikking over uiterst moderne, flexibele

* Auto, laptop en telefoon

productiemogelijkheden, waarbij serieproductie en innovatief

* Een MT functie met eindverantwoordelijkheden en

maatwerk hand in hand gaan. De projectinrichtingen van de

beslissingsbevoegdheid

opdrachtgever hebben als doel de motivatie van

* Werken bij een maatschappelijk betrokken, innovatieve organisatie

medewerkers verhogen, de bedrijfsidentiteit versterken en

met ambitieuze groeidoelstellingen

een moderne ergonomische manier van werken borgen in een
organisatie. Een inrichting is meer dan noodzakelijke
functionaliteit. Cultuur laat zich omschrijven als enthousiast,
informeel, korte lijnen, plichtbesef, kritisch, betrokken en
ambitieus. Je gaat werken met creatieve, inspirerende en
vakbekwame mensen!

Als Logistiek & Supply Chain Manager ben je een belangrijke
spil in het logistieke proces. Je wordt verantwoordelijk voor de
aansturing op twee locaties gelegen in omgeving
Utrecht/Gelderland waar je beide afwisselend aanwezig zult
zijn. Je gaat een team van aansturen van logistieke
medewerkers ,teamleiders, inkoop, supply chain alsmede de
claimafdeling. Het creëren van een zo snel en effectieve
mogelijke productiestroom is topprioriteit, hierin ben jij actief
betrokken. Verder leidt en bewaak je de groei, continue
verbetering en optimalisatie van de operationele processen
en de performance van het team. Hierin werk je ook nauw
samen met de logistieke collega’s in Polen. Je bent onderdeel
van het MT en rapporteert hier ook aan.

Je hebt ijzersterke analytische vaardigheden en hebt een

progressieve blik met betrekking tot innovatie en
automatisering. Je beschikt over kennis van alle operationele
aspecten binnen de logistiek en kunt goed schakelen met
zowel je commerciële collega’s als je logistieke collega’s.
Daarnaast ben je georganiseerd en bekwaam in het
structureren van alle activiteiten en projecten rondom de
logistieke planning, met oog op de richtlijnen en strategische
doelen die je hebt opgezet met het team.

Wil jij deze kans om impact te hebben in een dynamische
bedrijfscultuur en de groei binnen de organisatie te
versnellen met beide handen aangrijpen? Aarzel niet om dan
contact op te nemen!

