
 

 

VIM BV de supply chain regisseur                                                      

 
VIM is een jonge, zeer ervaren en sterk groeiende logistiek dienstverlener in de branches Mode, Sport, 

Wonen en Lifestyle. Wij verzorgen de gehele keten van productie tot consument voor een groot aantal 

aansprekende (internationale) klanten en merken en wij doen dit vanuit onze warehouses in Swalmen en 

Tegelen en ons hoofdkantoor in Hoevelaken. 

 
Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij voor ons Warehouse in Tegelen een: 

 

MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU  M/V (40 uur)  

 
Je gaat helpen bij het begeleiden van het orderproces van onze klanten, zowel nationaal als internationaal, 

waarbij je veelvuldig contact onderhoudt met zowel deze klanten als de medewerkers in onze warehouses. 

Je doet dit met behulp van geautomatiseerde registratie- en informatiesystemen. Je signaleert tijdig 

eventuele verstoringen in het orderproces en helpt deze op te lossen. Je krijgt hierbij  te maken met de 

diverse schakels binnen de supply chain zoals : 

• verwerking en registratie van de inbound-orders, retouren, voorraadwijzigingen- en outbound 

• warehouse-inrichting, voorraadsystemen en orderpicking 

• klachtafhandeling 

• opslag- en interne transportcondities  

• transportplanning en documentatie 

• procesdocumentatie en data-analyse 

Met jouw kennis en ervaring in de logistiek zowel fysiek als qua geautomatiseerde systemen help je 

bovendien mee aan proces- en efficiencyverbeteringen. 

Wie zoeken wij? 

Je hebt de nodige administratieve ervaring opgedaan op minimaal MBO niveau en bij voorkeur een 

opleiding binnen de logistiek gevolgd. Kennis van douane-entrepot administratie is extra welkom. Je 

beschikt over ruime ervaring en beheersing van Excel en bent secuur. 

 

Natuurlijk ben je communicatief vaardig en beheers je het Nederlands en Engels in woord en geschrift 

zodat je onze klant optimaal van dienst kunt zijn. Je bent een echte teamplayer en wordt blij van de hectiek 

van de logistiek waar geen enkele dag hetzelfde is maar waar wij toch standaardprocedures weten te 

bewaken. 

 

Je komt te werken in een jong team met 5 andere collega’s. Er is volop ruimte voor eigen inbreng en 

ontwikkeling. Binnen VIM heerst een informele sfeer en helpen we elkaar als het nodig is. 

Je krijgt een jaarcontract met zicht op een vast dienstverband en een marktconform salaris. 

Ben je enthousiast geworden door het lezen van deze vacature dan nodigen wij je uit te reageren door je 

CV en motivatie vóór 1 oktober te sturen naar: Ans Berkhof, P&O adviseur: aberkhof@vimdscr.nl 

Wil je eerst meer informatie? Dan kan je bellen met ons hoofd bedrijfsbureau Joep Vestjens, 06-2096470 

of bezoek onze website www.vimdscr.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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