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Vacature Hoofd Logistiek AEP International 
 

Ben jij die People Manager die houdt van een mooie uitdaging? 
 

Als Hoofd Logistiek beschik jij over een veelzijdige 

en verantwoordelijke functie binnen het magazijn en 

de afdeling logistiek. 

Wil je werken voor een wereldspeler, waar we geven 

om ethiek, full service, loyaliteit, diversiteit en onze 

mensen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Sluit je aan 

bij AEP International en help ons om verder te 

groeien, maar het belangrijkste is dat jij een toffe 

baan krijgt bij ons met veel eigen inbreng! 

 

Jouw uitdagingen: 

• Jij bent verantwoordelijk voor de taakverdeling van het personeel van het magazijn 

en van de afdeling logistiek 

• Voorraadbeheer (extern) magazijn 

• Beheren van transport facturatie 

• Het continu verbeteren van het logistieke proces 

• Het bewaken van de naleving van vastgestelde procedures 

Een ‘vrijdag’ kan er als volgt uit zien: Je begint de dag met een overheerlijke ‘cappuccino’ oftewel 

‘bakkie pleur’ en gaat vervolgens de planning voor de komende week opstellen en stuurt de 

medewerkers in het magazijn aan en informeert je collega’s over de binnenkomende en 

uitgaande orders. Je maakt een aantal export documenten op en stelt verzendtarieven op in een 

overzicht. Je hebt een contactmoment met KMAR (Koninklijke Marechaussee) en handelt daarna 

douane formaliteiten af. Je verdiept je in diverse interessante cursussen die je jouw personeel 

kunt aanbieden voor de toekomst. Je denkt nog even na over de huidige magazijnprocessen en 

eventuele verbeterpunten en dan sluit je de dag af met een hapje en drankje tijdens een gezellige 

afsluitende borrel met je collega’s om zo het weekend in te luiden. 

 

Je belangrijkste taken bestaan uit: 

• Taakverdeling personeel magazijn & logistiek  

• (Extern) Magazijn voorraadbeheer 

• Uitdenken en uitwerken van (nieuwe) magazijnprocessen  

• Beheren contracten met transporteurs ( Koerier, Luchtvracht, Zeevracht, Weg )  

• Transportfacturen beheren  

• Opmaken van export documenten 

• Opstellen verzendtarieven  

• Beheren servicecontracten magazijn 

• Afhandelen douane formaliteiten  
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• Opstellen beveiliging programma  

• Audits verrichten veiligheid proces  

• Team motiveren  
 
 

Jouw competenties: 

• Je beschikt over MBO+/ HBO werk- en denkniveau of minimaal 3 jaar ervaring op een 

soort gelijke functie 

• Je bent stressbestendig 

• Goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift 

• Wegwijs kunnen vinden met het Office pakket (Windows, Word, Excel) 

• In bezit zijn van een MLV of BAL-certificaat is een pre 

Wat bieden wij jou? 

• Een zelfstandige functie waar ruimte is voor groei en ontwikkeling binnen een groeiend 

bedrijf binnen een interessante en leerzame divisie 

• Een internationale werkomgeving 

• Mooie moderne kantoorruimtes 

• Een dynamisch team waar men zorgt voor elkaar 

• Een bedrijf waar een band opgebouwd wordt met haar klanten en leveranciers 

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband 

• Gezellig bedrijfsrestaurant waar je zelf je lunch kunt samenstellen 

• Op zijn tijd toffe team uitjes 

 

Enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur direct je CV en motivatiebrief naar 
onderstaand contactpersoon: 
 
Dhr. Johan ter Heerdt 

Tel: +31 (0) 78 692 0036 

Email: j.ter.heerdt@aepint.nl 

Web: www.aepint.nl  
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