Ben of ken jij die….
Ondernemende en communicatief vaardige Operationeel Manager die de Beijer Logistiek naar een
hoger level kan tillen? De Beijer Groep BV is een toonaangevende internationale speler in de
productie, handel en logistiek van bouwgrondstoffen. Een modern wagenpark en eigen
binnenvaartschepen staan garant voor een optimale logistieke dienstverlening. Deze dienstverlening
beperkt zich niet alleen tot de levering van grondstoffen: wij zijn ook actief in op- en overslag van
grondstoffen binnen Nederland en Duitsland. De Beijer Groep BV heeft een hands-on mentaliteit en
kenmerkt zich als bedrijf door dynamiek, korte communicatielijnen en een open bedrijfscultuur.
Wat ga je doen
Leiding geven, organiseren, motiveren, begeleiden en probleem oplossend denken is waar je goed in
bent. Je bent verantwoordelijk voor een optimale inzet van materieel en medewerkers van de Beijer
Logistiek BV (kantoor, terrein, chauffeurs) om de omzet en winstdoelstellingen van de onderneming
te bereiken. Je zoekt en vindt nieuwe klanten en markten voor De Beijer Logistiek en bent
verantwoordelijk voor de juiste tarieven. Jouw kennis, ervaring en inzet zorgen voor een zo efficiënt
mogelijke aansturing van de logistieke processen: transport, productie en op- en overslag. Je bent
verantwoordelijk voor een optimaal voorraadbeheer op het terrein en voor het beheer van de
gebouwen. Je gaat deel uit maken van het MT.
Jij bent….
Accuraat, ondernemend en klant- en kwaliteitsgericht. Daarbij behoud je het overzicht in een drukke
agenda, maak je structuur in je werkzaamheden en stelt prioriteiten. Je houdt ervan om alles goed te
regelen. Met jouw communicatieve vaardigheden weet je mensen ‘mee te nemen’, draagvlak te
creëren en zaken op te volgen. Hierbij pas je je communicatiestijl makkelijk aan naar de verschillende
lagen binnen de organisatie, zowel intern als extern. Verder ben je nieuwsgierig, onbevooroordeeld,
open en transparant. Als je vastloopt, durf jij dit op tijd te delen.
Jij hebt…
 Minimaal een afgeronde HBO-opleiding richting bedrijfskunde / logistiek;
 Minimaal 3 tot 6 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 Kennis van moderne automatisering en bedrijfsinformatiesystemen;
 Ervaring op logistiek gebied; bij voorkeur ervaring in kippertransport;
 Goede kennis in woord en geschrift van de Nederlandse en Duitse taal;
 Kennis van productieprocessen en bij voorkeur kennis van de bouwgrondstoffenmarkt
Ons aanbod
 Een uitdagende en afwisselende functie voor 40 uur per week, binnen een toonaangevende
organisatie die volop in ontwikkeling is;
 Ruimte voor persoonlijke en professionele groei en vrijheid om eigen initiatieven te ontplooien;
 Een informele, dynamische en professionele werkomgeving;
 Een prettige werksfeer met enthousiaste en gedreven collega’s;
 Aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Jouw sollicitatie
 Ben jij de Operationeel Manager die we zoeken? Solliciteer dan direct op deze functie!
 Stuur ons jouw CV en motivatie voor 31-12-2021 naar pz@debeijerbv.com.
 Wil je meer weten? Bel dan met Nancy van Baal, telefoonnummer 088-4006300
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

