
In deze functie (fulltime) ben je de rechterhand van de Warehouse Manager en zijn jullie gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de dagelijkse order- en goederenstromen binnen ons warehouse in Tiel, vanaf inslag tot aan aflevering bij de klant. 
Omdat ons warehouse gaat verhuizen, zijn wij in eerste instantie op zoek naar een Assistent Warehouse Manager voor 
de periode van 5 maanden.

JOUW AANDACHTSGEBIEDEN
 � Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing 

van het logistieke proces in het distributiecentrum 
zowel voor de operaties als voor het IT- systeem.

 � Je bent er mede verantwoordelijk voor dat alle 
orders tijdig klaargezet en verstuurd worden naar 
de klanten. 

 � Je coördineert en verdeelt het werk, je regelt 
de werkplanning en leidt eventuele nieuwe 
werknemers op.

 � Je communiceert met andere afdelingen (Customer 
Service en Inkoop) over de goederenstroom en 
eventuele knelpunten. 

 � Je streeft naar een continue verbetering en 
optimalisatie van de efficiëntie en de resultaten van 
de afdeling. 

 � Je geeft mede leiding aan warehouse 
medewerkers.

 
 

JOUW PROFIEL 
 � Minimaal MBO-niveau.
 � Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een 

logistieke omgeving (in de groothandel is een pré). 
 � Een flexibele instelling.
 � In teamverband kunnen werken.
 � Proactief en servicegericht.
 � Leidinggevende capaciteit.
 � Goede kennis van Microsoft Office en logistieke 

programma’s (WMS/SAP). 

Assistent Warehouse Manager
ALSO Nederland B.V.

ALSO Nederland is onderdeel van de ALSO Holding AG met vestigingen in 15 Europese landen. 
Met een omzet van € 8,0 miljard is ALSO de nummer 3 IT-B2B Marketplace. Naast de sterke positie op domeinen als 
IT, Telecommunicatie en Consumentenelektronica, beschikt ALSO over een unieke Cloud Marketplace die volledig in 

eigen beheer is. ALSO brengt toegevoegde waarde in een veranderende IT-markt en 
groeit hierdoor erg hard, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe collega’s.

Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
ALSO Nederland B.V. | t.a.v. Karin Goedemans | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN

E-mail: sollicitaties@also.com | 024 - 3333 250


