Logistiek Manager
Wil jij bijdragen aan het snelstgroeiende, meest duurzame en groene logistieke netwerk van
Nederland en Belgie? Ben jij een gedreven people manager met ervaring in het optimaliseren en
realiseren van logistieke processen en distributiecentra? Dan komen we graag met jou in contact.

Over ons
Wij zijn Homerr, de scale-up die de wereld van logistiek flink aan het opschudden is. Door onze
slimme én duurzame oplossingen, maken we de groeiende e-commerce markt futureproof. Door
onder andere gebruik te maken van bestaande routes, besparen we direct tot wel 79% CO2 uitstoot.
Met een ambitieus team dat gepassioneerd is over duurzaamheid en optimalisatie, werken we hard
aan het vergroenen van de logistieke sector. Week na week hebben we weer nieuwe mijlpalen en
worden weer een stukje beter. Zo zijn we vorig jaar ruim 1000% gegroeid en zitten we sinds kort in
België.

De functie
In de rol van Logistiek Manager ben je eindverantwoordelijk voor de logistieke operations en het
realiseren van ons gloednieuwe distributiecentrum. Samen met het logistieke team optimaliseer je
processen, zorg je voor een optimale taakverdeling en realiseer je onze internationale ambities. Je
bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en coaching van je teams en de samenwerking
met onze partners. Je bent proactief bezig met de strategie, procesverbeteringen en
kwaliteitsoptimalisaties in een dynamische en snelgroeiende scale-up.

De verantwoordelijkheden
•
•
•
•

Dagelijkse aansturing en coaching van onze logistieke en operational teams (ca 10 fte);
Realiseren van ons nieuwe distributiecentrum en optimaliseren van de processen;
Ontwikkelen van de strategie, bewaken van budgetten en realiseren van de groeiambitie;
Optimaliseren van resultaten en de samenwerkingen met onze logistieke partners

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•

Afgeronde Bachelor of Master opleiding met minimaal 5 jaar relevante werkervaring,
bijvoorbeeld als Logistics of Operations Manager;
Ervaring met het optimaliseren van logistieke processen en distributiecentra;
Energieke hands-on people manager met oog voor kwaliteit en verbeteringen;
Resultaatgericht, kan goed prioriteiten stellen en creëert impact op alle organisatieniveaus;
Affiniteit met duurzaamheid, technologie en het werken in een dynamische omgeving.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een goed salaris, leuk team en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei;
Een verantwoordelijke functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheden;
Werken in een ondernemende, snelgroeiende en duurzame scale-up in Amsterdam

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan een mailtje naar career@homerr.com met je CV en motivatie. Mocht je eerst meer
informatie willen, bel of mail dan even met Gijs via 06 255 244 33 of gijs@homerr.com

