
 

 

 
 
 

 
 

GEZOCHT: Supply Chain Manager 
(fulltime, 40 uur per week) 
 
Maak je borst maar nat, want wij zijn Multi Bier. Een groothandel in speciaalbieren. Niet 
zo maar eentje: we hebben een enorm assortiment van ruim 3.500 speciaalbieren! En we 
zijn op zoek naar jou, onze nieuwe Supply Chain Manager! 
Om e.e.a. tot een succes te maken, ben jij als Supply Chain Manager de tactische spil 
tussen logistiek, klanten en onze organisatie.  
 
WAT GA JE DOEN? 
In deze veelzijdige en gevarieerde rol zijn we op zoek naar een gedreven professional die 
verantwoordelijk is voor het operationele proces van Multi Bier. 
Je maakt onderdeel uit van het Management Team van Multi Bier en je krijgt veel vrijheid om zaken 
naar eigen inzicht te verbeteren. 
Je verantwoordelijkheid is breed en balanceert continue tussen het verbeteren van de (operationele) 
processen  en het aansturen van de operatie. Je werkt samen met klanten, leveranciers en 
transporteurs om het (internationaal) transport zo efficiënt mogelijk in te plannen tegen de beste 
condities en stemt dit intern af met de betrokken afdelingen. 
Hiernaast ben je dagelijks bezig met het afstemmen van de optimale voorraadbehoefte, inkomende 
goederen en beschikbaarheid. Tenslotte overzie je de productie bestaande uit het maken van 
cadeauverpakkingen en ompakwerkzaamheden. 
 
WAT BRENG JE MEE? 
 Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding (Logistiek, supply chain management of 

soortgelijk); 
 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en bent toe aan een volgende 

stap; 
 Je hebt ervaring in een internationale werkomgeving; 
 Je hebt affiniteit met logistieke processen en je werkt secuur; 
 Je bent communicatief vaardig, je kunt snel schakelen en je hebt een hands on mentaliteit; 
 Kennis van de foodmarkt is een pré; 
 Een daadkrachtige en gemotiveerde instelling, overtuigingskracht en enthousiasme. 

 
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 
Wij beloven je een no-nonsense en informele werkomgeving waar je volop kansen krijgt om jezelf te 
ontplooien. Je verantwoordelijkheid is groot, je vrijheid en inbreng ook. We zijn harde werkers, 
hebben respect voor elkaar en drinken elke vrijdag gezellig een biertje! 
 
Bij aanvang bieden wij je een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. 
Natuurlijk hoort hier een marktconform salaris bij en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
BEN JE ENTHOUSIAST? 
Is deze baan op jouw lijf geschreven? Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt 
als Supply Chain Manager. Stuur een e-mail met je cv naar personeelszaken@multibier.nl.  
 
Heb je nog vragen? Dan kun je voor meer informatie bellen met Peggy-Lee Brown, manager 
Personeel en Organisatie, via 06 38 68 64 94.  
 
 
Voor deze vacature kiezen wij er bewust voor om rechtstreeks in contact te treden met potentiële 
kandidaten en stellen wij het op prijs als bedrijven niet ongevraagd hun diensten aan ons aanbieden. 


