
PROJECTLEIDER
LOGISTIEK FULLTIME

Ben jij onze nieuwe collega 
die verantwoordelijk wil zijn voor 

allerlei innovatieve projecten in de logistiek 
en daarnaast ook het voorraadbeheer 

onder jouw hoede wil nemen?

MET HEUTINK
GROEIEN

Samen sterk!

OVER
HEUTINK

Worden we blij van! 
Stuur je motivatie en CV 
vóór 15 maart 2021
naar hr@heutink.nl

Neem voor functie-inhoudelijke vragen 
contact op met Barry Wevers (hoofd 
logistiek). Hij legt je graag uit wat 
de functie in de praktijk inhoudt.
T 0548-53 66 33

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag? Bel of mail dan naar 
Marieke Tonis (HR).
T  0548-53 66 89
@ hr@heutink.nl

Meer over Heutink? 
WWW.heutink.nl/info/over

Kennismaken
of meer weten?

Solliciteren

Vacature

Familiebedrijf Heutink is een internationaal opererende marktleider en totaalleverancier. Begonnen met leermiddelen in het basisonderwijs en nu, 
ruim 110 jaar verder, gespecialiseerd in het ondersteunen, adviseren en faciliteren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 25 jaar. 
Als onafhankelijk leverancier en adviseur voorzien wij kinderopvangorganisaties, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs, welzijnsorganisaties 
én particulieren van een breed scala aan producten en diensten, zoals lesmethoden, creatief-, spel- en ontwikkelingsmateriaal, meubilair 
en ICT-oplossingen.

Iedere dag zetten zo’n 250 mensen zich in voor Heutink; een organisatie met ambitieuze teams en 
een hechte bedrijfscultuur zoals je dat mag verwachten bij een familiebedrijf. Samen werken zij hard aan 
het waarmaken van de gezamenlijke ambities, het waarmaken van beloftes en het laten groeien van 
de klanten (letterlijk én fi guurlijk).

Wat bieden we je 

Wat ga je doen? 

Jij zoekt..

Wat vragen we van je

 Een warm welkom in een echt familie-
bedrijf met meer dan 110 jaar ervaring.

 En een leuke, uitdagende en diverse 
functie in een veilige en gezellige
werkomgeving bij een organisatie 
met bestaansrecht.

 We zien je graag ontwikkelen en 
groeien. Eigenlijk net als waar we 
ons dagelijks voor inzetten voor onze 
klanten. Je krijgt de kans om te leren 
van collega’s en een bijdrage te leveren 
aan ons doel om onze klanten te helpen 
het beste uit ieder kind te halen op 
het gebied van educatie en ontwikkeling.

 We bieden je een fulltime baan, 
als je wilt per direct, een mooi salaris, 
opleidingsmogelijkheden en fi jne 
arbeidsvoorwaarden.

•   Je assisteert het hoofd logistiek 
met allerlei praktische en theoretische 
vraagstukken. 

•   Je vindt het leuk om met nieuwe 
ideeën te komen en voert zelfstandig 
verschillende verbeterprojecten uit. 

•   Je bent samen met enkele andere 
collega’s medeverantwoordelijk voor 
het inrichten van ons nieuwe pand 
in Nijverdal.

•   Het oplossen en afhandelen van alle 
mogelijke problemen met betrekking tot 
de voorraadhoogte en geconstateerde 
voorraadproblemen.

•   Het inrichten en bijhouden van het
voorraadsysteem Slim4.

Een uitdagende en dynamische functie
waarin jij verantwoordelijk bent voor 
de innovaties en projecten in de logistiek. 

Je zult in samenspraak met het hoofd 
logistiek gaan bekijken waar er verbeteringen 
zijn op het gebied van de logistiek en deze 
projecten zelfstandig oppakken en begeleiden. 

Daarnaast ben je 2 à 3 uur per dag 
gezamenlijk met een collega bezig met 
het verbeteren van onze voorraadpositie. 

Een afgeronde HBO-opleiding
Supply Chain, Logistiek of een 
andere gerelateerde opleiding.

Je bent analytisch sterk en je weet 
als geen ander hoe de logistieke 
processen lopen binnen een bedrijf.

Je bent proactief, fl exibel en vindt het 
leuk om zelfstandig aan de slag te gaan.

Je bent communicatief vaardig en je 
gaat graag in gesprek met verschillende 
afdelingen en collega’s.

Je hebt  bij voorkeur ervaring met 
Microsoft Dynamics AX en Slim4.

Fulltime beschikbaar.
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Samen sterk!


