
Het familiebedrijf Debets Schalke is een toonaangevende onderneming die internationaal 

actief is in de kassenbouwbranche. De jonge directie zoekt uitbreiding voor het coördineren 

van alle logistieke processen van hun internationale kassenbouw projecten. Durf jij deze 

uitdaging aan? 

Functieprofiel

Jij bent hoofd verantwoordelijk voor alle logistieke processen en het managen van de 

logistieke planning. Je komt te werken in een groeiende organisatie die sterk internationaal 

in beweging is en in meer dan 50 landen actief opereert. 

Je profiel:

• MBO- of HBO-diploma

• Kennis van logistieke processen en internationale vervoersregelingen is een pré

• Ervaring in de logistieke branche is een pré

• Goede contactuele eigenschappen, doortastend en energiek

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

• Zelfstandig werkende, accurate doorpakker met veel verantwoordelijkheidsgevoel

Je werkzaamheden bestaan uit:

• Coördineren en verbeteren van logistieke processen 

• Onderhouden van contact met de interne organisatie (o.a. de projectleider, 

verkoopafdeling, productie en financiële administratie) 

• Logistieke begeleiding van kassenbouw projecten, waarbij contact met klanten en 

leveranciers een belangrijk onderdeel is 

• De administratie rondom weg-/lucht-/zeevracht, inclusief bijbehorende transport- en 

douanedocumenten naar binnen- en buitenland

• Efficiënt inkopen van transporten

• Logistieke kosten- en projectbewaking

Wij bieden:

• Een leuke functie in een dynamisch projectteam van een Westlands familiebedrijf met 

korte communicatielijnen, een ambitieuze strategie en een sterk geloof in kwaliteit

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse?

Mail je sollicitatiebrief met cv naar vacature@debets.nl of per post naar Debets Schalke, 

t.a.v. Personeelszaken,  Havenstraat 49, 2681 LC Monster.

Meer informatie vind je op onze website: www.debetsschalke.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt  niet op prijs gesteld.

WIJ ZOEKEN JOU!

(JUNIOR) LOGISTIEK
 MANAGER (M/V)

Wil jij werken in een jong en dynamisch team en heb jij 

feeling voor interne en externe logistieke processen & 

mogelijkheden? Dan zijn wij op zoek naar jou!  


