Over LECLERC BABY
Leclerc Baby is een merknaam van LSC Europe, een jong innovatief bedrijf gevestigd in het hart van
Rotterdam en actief in de hele wereld. Onze core business is het produceren en vermarkten van
consumer products, specifiek gericht op babies en jonge kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
onze kinderwagens die met één druk op een knop is in -en uit te klappen.
Ter versterking van het team zoekt THE FASTEST GROWING STROLLER BRAND IN THE WORLD op
korte termijn een: MANAGER LOGISTICS (M/V)
In deze zeer afwisselende (full-time) functie werk je nauw samen met de operationeel manager en
ben je verantwoordelijk voor de optimale beheersing van de dagelijkse goederenstroom.
Taken:
Je coördineert alle activiteiten met betrekking tot goederenontvangst, opslag, orderpick en
internationale distributie. De Logistiek Manager draagt zorg voor het beheer en de controle van alle
logistiek gerelateerde activiteiten binnen de organisatie, overziet dus de gehele supply chain en
bewaakt alle logistieke doelstellingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor voorraadbeheer op
diverse locaties.
Verder coördineer je externe klantwensen en interne logistieke mogelijkheden binnen de kaders van
het commerciële en het logistieke beleid van de organisatie. Als logistiek manager ben je de schakel
tussen in- en verkoop. Je draagt zorg voor de realisatie van de met klanten, leveranciers of logistieke
dienstverleners afgesproken SLA’s en KPI’s (bijvoorbeeld productiviteit, tijdigheid en volledigheid).
Vereisten en vaardigheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau op logistiek gebied
Gedegen kennis van logistieke processen, 5 tot 8 jaar relevante werkervaring inclusief
air/sea/road logistics en een basiskennis m.b.t. douane formaliteiten;
Adequate kennis van MS office, CRM, Exact, planning, warehousing, voorraadbeheer;
Analytisch inzicht, kwaliteitsbewust, klantgericht, zelfstandig;
Goede contactuele eigenschappen, doortastend, energiek, probleemoplossend;
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Teamplayer en in staat te motiveren, coachen en te begeleiden;
Hands on mentaliteit en niet bang om de handen uit de mouwen te steken;
Je bent bij voorkeur woonachtig in de Randstad;

Wat wij bieden:
•
•
•
•

•
•

Een uitdagende functie in een internationale omgeving;
Veel afwisseling bij een ambitieus bedrijf en een inspirerende werkplek;
Aanvang per 1 juni 2021, een jaarcontract met een optie op verlenging voor langere tijd;
Een marktconform salaris;
8% vakantiegeld, pensioenregeling, 25 betaalde vakantiedagen per kalenderjaar;
Ter beschikkingstelling van een lease auto, laptop en gsm.

Contact: Wij ontvangen graag je sollicitatie en C.V. via: welcome@leclercbaby.com

