
 
 

Logistics Engineer 
 

De hoofdwerkzaamheden bestaan uit het implementeren van klanten en het uitwerken van structurele 
verbeteringen voor bestaande sites/klanten. Je signaleert verbeteringsmogelijkheden in het proces, 
zowel fysiek, organisatorisch, plannings-administratief als procedureel. Je neemt deel aan projecten 
ter verbetering van de processen. Je onderhoudt contacten met projectmanagers, klanten, zodanig 

dat tijdig informatie wordt ingewonnen en verstrekt waardoor de kosten kunnen worden 
geoptimaliseerd en de afleveringszekerheid kan worden vergroot. Hiertoe behoren o.a.: 

Functieomschrijving: 

- Het vaststellen van wensen en specificaties en doen van verbetervoorstellen; 
- Bestaande processen/applicaties optimaliseren en uitbreiden in aansluiting op functionele 

specificaties en wensen; 
- Deelnemen aan projecten m.b.t. nieuwe klanten, processen en applicaties; 
- Opzetten van business intelligence tools zodat de operationele afdelingen op feiten en cijfers 

gefundeerde beslissingen kunnen nemen; 
- Tender management en Business Development conceptueel advies geven op basis van data-

analyses; 
- Definiëren en helpen uitwerken van innovaties en automatisatie projecten; 
- Optimale warehouse lay-outs (re)designs en na overleg met het site management uitrollen; 
- Coördineren van toegewezen (deel)projecten en rapporteren van voortgang en resultaten aan 

opdrachtgever/project manager; 

Profiel: 

- Opleidingsniveau: je behaalde minimum een Bachelor diploma (bij voorkeur Logistiek 
Management, Industrieel Ingenieur, Handelsingenieur, TEW). 

- Zeer goede kennis van Engels & Nederlands 
- Kennis van logistieke en administratieve processen en systemen; 
- Grondige kennis van MS Office en applicaties; 
- Ervaring binnen de logistieke sector; 
- Flexibiliteit 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Doorzettingsvermogen & een sterk analytisch inzicht 
- Oplossingsgericht 
- Ervaring in de sector of gelijkaardige functie 

 

 



 

Aanbod: 

- Een marktconform salaris  
- Extralegale voordelen zoals: maaltijdcheques, groeps- & hospitalisatieverzekering, eco-

cheques 
- Je kan werken met glijdende uren 
- Open bedrijfscultuur en fijne collega's 
- Mogelijkheden tot opleiding & begeleiding 
- Mooie toekomst in een internationaal bedrijf 

Interesse? 
 
Bent u geïnteresseerd in deze opportuniteit?  
Stuur dan uw cv + motivatie naar Koen@coehorstconsulting.com 
Voor alle verdere vragen/ opmerkingen kunt u telkens terecht bij Koen Coehorst op het nummer: 
+32498315412 
 


