
In deze functie (fulltime) ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse order- en goederenstromen binnen ons  warehouse in 
Montfoort, vanaf inslag tot aan aflevering bij de klant. Samen met je team houd je de prestaties nauwlettend in de gaten en 
ben je continu bezig de logistieke processen te analyseren en te verbeteren om onze klanten optimaal te kunnen bedienen.

Je geeft direct leiding aan een team van 2 medewerkers en indirect aan circa 15 medewerkers. Als echte ondernemer
weet jij als geen ander wat klantgerichtheid en samenwerken is en ga je door tot de resultaten behaald zijn.
Daarnaast ben jij een snel schakelende, coachende en inspirerende manager met een doortastende en pro-actieve
werkwijze en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

JOUW AANDACHTSGEBIEDEN
 � Techniek
 � Facility
 � Security & veiligheid op de werkplek
 � Personeelsbeleid van het warehouse
 � Beheer van servicecontracten
 � Verpakkingsmateriaal en logistiek materieel
 � Facturaties
 � Projectmanagement

 

JOUW PROFIEL 
 � HBO-diploma (Bedrijfskunde/Logistiek/Supply Chain) 
 � 5 tot 10 jaar relevante werkervaring in een logistieke 

en internationale omgeving (in de groothandel is  
een pré)

 � Bekend met projectmanagement
 � Goede kennis van MS Office en logistieke 

programma’s (WMS / SAP)
 � Uitstekende beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal

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


