YUSEN LOGISTICS BENELUX HEEFT EEN VACATURE VOOR EEN:

WAREHOUSE MANAGER
STANDPLAATS: RIDDERKERK / MOERDIJK

Wat houdt de job in:
Een uitdagende functie voor een senior manager waarin je verantwoordelijk bent voor
de dagelijkse operationele leiding van het warehouse en samen met de customer
service manager de site bestuurt.
Yusen Logistics is een
wereldwijd opererende logistieke
dienstverlener met air / ocean
freight forwarding, distributie,

•
•
•
•

opslag, warehousing en supply
chain management in haar

•

dienstenpakket.
De Yusen Logistics Benelux
organisatie heeft vestigingen in

•
•

Nederland, België, Luxemburg, en
Zweden. In totaal werken op deze

•

vestigingen ruim 700 medewerkers.

•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het managen van de P&L van de operaties
Je bewaakt productiviteit en kosten. Het werken met forecasts en planningen
is iets waar je aantoonbaar al eerder succesvol in bent geweest
Je analyseert en interpreteert de KPI’s
Je zorgt voor de meest efficiënte personeelsbezetting en je coördineert de
dagelijkse activiteiten zo efficiënt mogelijk zodat er kan ingespeeld worden op
de wijzigende omstandigheden
Je bent verantwoordelijk voor het duurzaam oplossen van structurele
operationele problemen m.b.t. goederenflows, infrastructuur,
klantenverwachtingen, ...
Je analyseert en bewaakt de productiviteit, kwaliteit en opslagcapaciteit
Je werkt aan continuous improvement: je organiseert en participeert in
verbeteringsprojecten en best practices en stimuleert de medewerkers om
zaken te verbeteren
Je bent een belangrijke sparringpartner voor andere afdelingen binnen de
organisatie
Je waakt over procedures, processen en veiligheidsregels in en rond het
magazijn
Je zorgt voor een optimale inzettingsgraad van de materiële en personele
capaciteit
Je bepaalt in overleg met de supervisors en HR de in-, door- en uitstroom van
medewerkers in het warehouse
Je geeft leiding aan en coacht de supervisors in hun performance en brengt zo
de warehouse medewerkers naar een hoger niveau
Je participeert in business reviews met de klant en vindt het leuk om met hen
te sparren over mogelijke verbeteringen
Je bent vaardig in het gebruik van warehouse managementsystemen en weet
hoe je rapportages kunt genereren (bij voorkeur Manhattan Scale)
Je weet de juiste balans te vinden tussen werkvloer en administratie

Wie zoeken we:
Een fijne collega die ons team komt versterken en beschikt over volgende kwaliteiten:
• Een duidelijk track record als Warehouse Manager binnen een internationaal
logistiek dienstverlenend bedrijf
• Je bent een people manager pur sang, je weet anderen te bewegen en te
motiveren door jouw natuurlijk leiderschap en charisma
• Je bent iemand die continue streeft naar verbetering en focust daarbij graag
op efficiëntie, productiviteit en innovatie
• Je plant op productiviteit en brengt die kennis over, je kunt plannen op korte,
middellange en lange termijn
• Je bent stressbestendig – je blijft op gepaste wijze presteren, ondanks toenemende werkdruk, oppositie of onverwachte tegenslag
• Je bent sterk in plannen en organiseren – je tekent acties uit en schat de juiste
middelen en tijd in om vooropgestelde doelen te halen
• Je denk steeds kritisch na en stelt actief informatie en feiten in vraag, blijft
alert en opmerkzaam voor onregelmatigheden en denkt proactief na over
acties ter verbetering
• Je vindt het leuk om zowel zelfstandig als met een team te werken
• Je hebt een goed gevoel voor humor
• Iemand die trots is op zijn/haar site en er samen met het team voor zorgt dat
een klant altijd onverwacht op bezoek kan komen omdat het er altijd netjes is
• Je bent iemand die niet snel tevreden is en graag samen presteert
Waarom Yusen Logistics ?
We hebben heel wat te bieden aan de juiste kandidaat:
• Een informele en internationale werksfeer
• Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden met aandacht voor worklife balans
• Ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing
• Werken in een leuk team, in een binnenkort te openen nieuwe site
• Waardering voor inzet en prestaties

Ben jij dé match waar we naar op zoek zijn?
We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief :
Jobs@bnl.yusen-logistics.com T.a.v Anouck Van Steenbergen – HR Business
Partner Recruitment.
Vragen? stuur een mailtje naar bovenvermeld e-mailadres

