
Althuisius Opslag B.V., onderdeel van Kooiker Logistiek, is flink in ontwikkeling, de afgelopen jaren flink 
gegroeid en wil de komende jaren doorgroeien. In samenwerking met zuivelcoöperatie FrieslandCampina is 
een compleet nieuw distributiecentrum (DC) in Meppel opgezet. Dit DC is vanaf 1 juni 2018 volop in bedrijf. 
Om dit DC samen met onze klant en collega’s optimaal in bedrijf te krijgen zijn wij op zoek naar een Logistiek 
Engineer.

Wil jij graag werken voor een groot Logistiek Dienstverlener en ligt jouw passie bij het professionaliseren en uitbouwen
van een optimale warehouse omgeving? Lees dan snel verder!

Wij zoeken
Als Logistiek Engineer ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren en (her-) inrichten van logistieke processen. Je bent 
dagelijks bezig met het verhogen van de efficiëntie en kwaliteit van de logistieke processen. 

Jij bent als Logistiek Engineer expert in het analyseren en signaleren van afwijkingen in het proces en stelt indien nodig 
verbeteringen voor. Je stelt procesbeschrijvingen op, schrijft projectplannen en bent sterk in stakeholdermanagement 
richting de interne- en externe klant.

De geschikte Logistiek Engineer heeft:

� Minimaal HBO werk- en denkniveau, onder meer dankzij je afgeronde opleiding richting Logistics; Engineering,   
 Logistiek & Supply Chain of vergelijkbaar;
� Kennis van het maken van rapportages en analyses;
� Qua kennis en ervaring up to date met de laatste vak technieken en Warehouse Management Systemen;
� Ervaring met continue verbeteren en andere werkmethodieken zoals Lean Management;
� Je kunt in concepten denken en deze steeds praktisch vertalen naar de werkvloer;
� Je bent een volwaardige gesprekspartner voor interne en externe klant;
� Je bent procesgericht en weet gebruik te maken van relevante data en/of procedures;
� Je creëert niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen inzicht in de gang en stand van zaken.

Wij bieden
Een uitdagende functie waar je de verantwoordelijk en vrijheid krijgt om nieuwe logistieke concepten te ontwikkelen
en te realiseren in de dienstverlening. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris en diverse opleidingsmogelijkheden.

Althuisius Opslag is samen met een aantal andere logistieke ondernemingen, onderdeel van Kooiker Logistiek. De
Kooiker Logistiek ondernemingen werken zelfstandig in de markt. Binnen de groep combineren we kennis, flexibiliteit
en kracht. De groep verzorgt transport, distributie en opslag binnen Europa.

Solliciteren?
Mail dan je motivatie samen met je curriculum vitae (CV) o.v.v. ‘vacature Logstiek Engineer’ t.a.v. Sylvia Hielkema via 
hrm@kooikerlogistiek.nl

Neem voor vragen over deze vacature contact op met Sylvia Hielkema, telefonisch bereikbaar via (0566) 62 97 15 
of mail via hrm@kooikerlogistiek.nl

Logistiek Engineer (40 uur)

kooikerlogistiek.nl/vacatures


