
 

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 onze operatie in Limburg een 

 

LOGISTIEK ENGINEER  M/V (40 uur) 

 

Word jij blij van werk makkelijker maken door processen te automatiseren via software en kun jij de dynamische 

eisen van de internationale mode- en sportbranche vertalen naar gestandaardiseerde logistieke processen? Vind 

je contacten met klanten en relaties over de gehele wereld leuk en werk je daarnaast graag samen met collega’s, 

leveranciers en klanten om creatieve verbeteringen en oplossingen te bedenken voor diverse problemen? 

 

Dit vind je nog meer leuk om te doen: 

• Contact hebben met onze (internationale) leveranciers en klanten om automatische en manuele 
datakoppelingen op te zetten. 

• Nieuwe klanten begeleiden tot ze “live” zijn in een geolied logistiek proces. 
• Monitoren van KPI's en uitdagen van leveranciers op het behalen van afgesproken doelen.  

Wanneer deze niet behaald worden initieer je verbeterprojecten. 
• Ondersteunen van de leveranciers bij vragen of problemen en het zelfstandig oplossen hiervan.  
• Alert blijven op fouten. Kan iets beter? Dan bespreek je dit met je leidinggevende en zorg je samen  

voor een plan van aanpak en stel je actiepunten op. 
• Delen van kennis en bevindingen met je team, zodat jullie gezamenlijk processen efficiënter inrichten.  
• Als key-user het aanpreekpunt zijn voor al je collega’s. 
• Bijdragen aan de groei van wereldwijde mode- en sportmerken.  
 
Wat breng jij mee: 
 

• HBO opleiding in de richting logistiek of bedrijfskunde of MBO-4 met minimaal 3 jaar ervaring in  
soortgelijke functie. Ervaring in fashion logistics is een pré. 

• Uitgebreide kennis van Excel en gebruik van WMS systemen. Ervaring met Vanboxtel is een pré. 

• Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift.  

• Klant- en oplossingsgericht en commercieel inzicht. 

• Analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. 

• Pragmatisch en organisatorisch sterk. 
 
Wat bieden wij: 
 
Je wordt onderdeel van een jong team van 4 medewerkers. 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. Je werkgebied is 
verdeeld over onze locaties te Tegelen en Swalmen. 
 
 
Ben je enthousiast geworden door het lezen van deze vacature? Dan nodigen wij je uit te reageren door je CV en 
motivatie te sturen naar: Ans Berkhof, P&O adviseur; aberkhof@vimdscr.nl 
 
Heb je meer informatie nodig dan kan je bellen met manager Thirsa de Boer, 06-82442276 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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