
 

 

Wij zijn Multi Bier! De onafhankelijke groothandel met het grootste assortiment bieren. Vanuit 
Helmond zorgen we in totaal met zo’n 120 collega’s dat onze klanten de beste en meest bijzondere 
speciaalbieren geleverd krijgen. En net als ons assortiment zijn ook die klanten divers: slijterijen, 
drankenhandels, horecagroothandels, foodservice en retailers. We zijn een tikkeltje eigenwijs en 
zetten door als we ergens in geloven.  
 
Bij ons kom je terecht in de dynamische wereld van bier, passie en vakmanschap. Kwaliteit leveren, 
tegen de beste service, staat bij ons voorop. Onze medewerkers maken hierbij het verschil en 
weten ons succes te realiseren. Samen blijven we professionaliseren, met focus en de drive om de 
beste te willen zijn! 
 
Om onze groeidoelstellingen te realiseren zijn we op zoek naar een: 
 

LOGISTIEK SUPERVISOR 
FULLTIME 

 
Wil jij werken als Logistiek Supervisor voor een groeiende speciaalbier importeur & distributeur, lees 
dan snel verder! 
 
Niet alleen het dagelijks controleren en verwerken van een honderdtal uitgaande leveringen en 
binnenkomende zendingen, daarbij lettend op een snelle en goede doorstroom, maar ook het 
coördineren van een aparte interne ompakafdeling behoort tot jouw verantwoordelijkheden. Hierbij 
let je vooral op een zo efficiënt mogelijk verloop binnen alle afdelingen in ons warehouse 
(orderpicking, binnenkomende & uitgaande zendingen, ompak en emballage afhandeling). 
 
Hier komt veel bij kijken, maar met jouw leidinggevende en servicegerichte persoonlijkheid en 
kwaliteiten ga jij samen met de Operationeel Manager deze uitdaging aan. 
 
Jouw takenpakket is zeer veelzijdig, daar vallen onder meer de volgende taken & 
verantwoordelijkheden onder:  

• het realiseren van een efficiënte doorloop van alle processen in het warehouse; 
• aansturen en stimuleren van een team logistieke medewerkers op een coachende 

manier; 
• verantwoordelijk voor de ompak (productie) planning; 
• verantwoordelijk voor een optimale personeelsplanning in het warehouse; 

• het realiseren van de operationele doelstellingen en zorgdragen voor de resultaten van 
het warehouse; 

• opstellen en analyseren van productiviteits- en rendementsoverzichten in samenwerking 
met de Operationeel Manager; 

• bewaakt de uitvoering van alle toepasselijke regel- en wetgeving, SLA’s, 
kwaliteitsnormen en veiligheidseisen, afgestemd met de in- en externe klanten. 

 
 



 

 

WAT BRENG JE MEE? 
We verwachten dat je stevig in je schoenen staat, ook in stressvolle situaties en altijd open en eerlijk 
communiceert. Dit helpt een goede samenwerking en draagt bij aan het werkplezier. Wat we graag 
in je zien: 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Minstens 5 jaar relevante werkervaring binnen een groothandelsomgeving; 

• Je hebt een duidelijke visie op het logistieke proces; 

• Een energieke persoonlijkheid met helicopterview; 

• Je weet de verschillende belangen af te wegen en durft beslissingen te nemen;  

• Vanzelfsprekend ben je sterk in plannen & organiseren; 

• Je bent standvastig, weet draagvlak te creëren & communicatief sterk; 

• Je bent analytisch en denkt in oplossingen; 

• Je bent sterk klant- en resultaatgericht. 
 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Wij beloven je een uitdagende en dynamische baan, met volop mogelijkheden om binnen een sterk 
groeiend en gezond bedrijf te ondernemen, je ambities waar te maken en je inzichten naar voren te 
brengen. We kennen een no-nonsense open cultuur in een informele werkomgeving. Collega’s zijn 
betrokken en staan voor elkaar klaar.  
 
Natuurlijk hoort hier een aantrekkelijk salaris, goede arbeidsvoorwaarden en een pensioenregeling 
bij.  
 

ENTHOUSIAST? 
We selecteren onze collega’s zorgvuldig, zodat ze optimaal kunnen presteren in onze organisatie. Bij 
onze selectie wordt naast ervaring ook gelet op een wederzijdse klik, persoonlijke eigenschappen & 
ambitie. 
 
Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt als Logistiek Supervisor. Stuur je 
motivatie + CV naar Sandra Leenders, HR Adviseur: personeelszaken@multibier.nl.  
  
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 
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