
 
 

Contract Manager 
 

Als Contract Manager ben je verantwoordelijk voor het management van een grote account van onze klant.  
Je stuurt een team aan van 25 werknemers. Binnen deze rol heb je de P&L-verantwoordelijkheid over dit contract 

en staat in nauw contact met de klant. Je rapporteert aan de Business Unit Director. 

Functieomschrijving: 

• Je managet het contract binnen het afgesproken budget, én conform de met de klant afgesproken Sla’s. 
• Je staat in voor een optimale commerciële relatie met de klant. 
• Je analyseert en onderzoekt de verschillende logistieke processen, zodat je inzicht krijgt in de supply 

chain van onze klant. Je ontwikkelt verbeterprocessen en vertaalt deze naar de operaties. 
• Je coacht en het volg het team van kortbij op, en motiveert hen om samen de doelstellingen te behalen. 
• Je bewaakt de naleving van gemaakte afspraken, en zorgt voor een goede coördinatie tussen de 

verschillende warehouse activiteiten. 
• Je bent mee verantwoordelijk voor het opvolgen van de veiligheid, de orde én de netheid in het 

warehouse. 
• Door je kritische blik op de operaties relaiseer je kwaliteits-, productiviteits- en 

rendementsverbeteringen. 

Profiel: 

• Een Bachelor of Master binnen een logistieke of economische richting vul je aan met minimum 5 jaar 
relevante werkervaring. 

• Naast analytische vaardigheden, beschik je over een flexibele ingesteldheid, een gezonde dosis ambitie 
en gedrevenheid. 

• Je bent een communicatieve team player met probleemoplossend vermogen, zin voor initiatief en 
organisatietalent. 

• Je hebt een goede talenkennis (NL, FR & ENG) en je kan vlot overweg met MS Office en je kan werken 
met ten minste één WMS-pakket.   

Aanbod: 

• Een boeiende job, met autonomie en verantwoordelijkheden,  
• Een doorgedreven opleiding  
• Marktconform salaris en een interessant pakket extralegale voordelen   

 
 
 
 
 
 



 
 

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 

 


