Vacature – MAGAZIJN MANAGER
Ben jij in staat om ons magazijn te structureren, optimaliseren en de magazijnmedewerkers aan te sturen?
Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar jou! Als magazijnmanager bij Plant Trend ben jij
eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden die plaatsvinden in of in relatie tot het magazijn. Het is jouw
taak om ervoor te zorgen dat de gehele magazijnoperatie zo soepel mogelijk verloopt, en op tijd!
Wat ga jij doen?
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het gehele proces in- en rondom het magazijn. Als Magazijn
Manager werk je nauw samen met de Productie Manager, de Logistiek Manager en de afdeling Inkoop.
Samen zorgen jullie ervoor dat dagelijks alle werkzaamheden tijdig en op de juiste manier worden
uitgevoerd.
Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor:

•
•
•
•
•
•
•

Zorgdragen voor goederenontvangst, controle, opslag;
Aansturen, motiveren en begeleiden van magazijnmedewerkers;
Verzorgen van de juiste personeelsbezetting, personeelsplanningen en urenregistraties;
Afstemmen van werkzaamheden met Hoofd Productie en Hoofd Logistiek;
Samen met de afdeling Inkoop de containerplanning maken;
Order Picker proces ten behoeve van de productie en eventueel in samenwerking met de
medewerkers dit proces optimaliseren;
Uitvoeren voorraadtelling in samenwerking met de afdeling Inkoop;

Wat vragen wij?

•
•
•
•
•
•

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
Werkervaring als magazijnbeheerder, chef of manager
Je bent stressbestendig, nauwkeurig en houdt van aanpakken;
Je beheerst de Nederlandse en/of de Engelse taal; Pools is een pre
Je hebt computerervaring en hebt kennis en ervaring met Outlook, Excel en Match Online;
Je bent fulltime beschikbaar in flexibele werktijden.

Wat biedt Plant Trend jou?

•
•
•

Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën;
Uitdagend werk waar je helemaal in op kan gaan;
Een passend salaris.

Sollicitatieprocedure

Is deze functie jou helemaal op het lijf geschreven? Reageer dan direct en stuur jouw sollicitatiebrief met CV naar
personeelszaken@planttrend.nl
Plant Trend B.V.

Legmeerdijk 213
1432 KA Aalsmeer
www.planttrend.nl

