Hoofd Logistiek & Magazijn
AEM is een internationaal werkend bedrijf, gespecialiseerd in ontwikkeling, engineering,
automatisering, productie én uitvoering van projecten in de tuinbouw en champignonteelt.
Wij ontwikkelen en produceren luchtbehandelingsinstallaties en klimaatcomputers voor de
champignonkweek, compostering en tuinbouw. Door ruim 40 jaar ervaring in het aansturen van
agrarische processen kunnen onze klanten hun teeltprocessen succesvol sturen, monitoren en
vastleggen. Onze wereldwijd geïnstalleerde systemen leveren belangrijke teelt- en management
informatie waarmee de bedrijfsvoering van onze klanten wordt geoptimaliseerd.
Vanwege aanhoudende groei is AEM op zoek naar een:
Hoofd Logistiek & Magazijn
Als (meewerkend) Hoofd Logistiek & Magazijn houd jij je onder meer bezig met het:
• Beheren van voorraden, materieel en gereedschappen
• Controleren en verzendklaar maken van inkomende en uitgaande orders
• Het beladen van containers voor buitenlandse projecten
• Opstellen van documenten voor ladingdossiers (export/douane documenten e.d.)
• Efficiënte planning en coördinatie van eigen producties
• Efficiënte planning en coördinatie van service en onderhoud
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van alle operationele werkzaamheden in en om ons
magazijn en werkplaats. Je optimaliseert het magazijnbeheer en coördineert de inzet van arbeid voor
eigen productie, service en onderhoud.
Je beschikt niet over een 9 tot 5 mentaliteit en werkt zelfstandig en planmatig aan onze interne en
externe logistieke processen. Je bent goed in het organiseren van taken en blijft daarbij altijd
kwaliteitsgericht; met een kritische blik op onze interne organisatie werk je continu aan
verbeteringen.
Creatief in het vinden van oplossingen beoordeel je elke keer weer of planningen haalbaar zijn.
Eventuele problemen weet je tijdig te voorkomen of op een pragmatische manier op te lossen; je
beschikt over goede communicatieve vaardigheden en werkt graag “hands-on”.
Waarom kies je voor AEM?
•
•
•
•

Bij AEM werk je in een dynamische industriële omgeving
Een gevarieerd aanbod van werkzaamheden
Compact team met ruimte voor eigen inbreng
Hoge mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

Wat vragen wij van jou?
•
•
•

Een HBO werk- en denkniveau verkregen door een afgeronde MBO/HBO opleiding
Ervaring met ERP systemen
Ervaring met logistieke transportplanningen en magazijnbeheer

•
•

Service – en klantgericht
Taalvaardig in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal

Wat bieden we?
•
•
•
•
•

Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
Een veelzijdige logistieke functie, je werkt zelfstandig én in teamverband
Een professionele en daadkrachtige organisatie, met veel ruimte voor eigen inbreng
Informele organisatie en een collegiale werksfeer in een internationale setting
Persoonlijke ontwikkeling

Interesse?
Heb jij de opleiding en ervaring die wij vragen?
Dan ben jij die ambitieuze collega die ons team kan komen versterken!
Zin om bovenstaande eens vrijblijvend te bespreken? Neem dan contact op met
Mark Daniëls (06 2242 3887) of stuur een email naar m.daniels@aembv.com.

