
 

 

Voor onze locaties in Limburg zijn wij op zoek naar een 

Logistiek engineer / coördinator  

 

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

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. 

 

Hoe ziet jouw baan bij VIM eruit? 

In deze functie geef je leiding en aansturing aan een team van 6 logistiek engineers en coördineer je 

de werkzaamheden en projecten van deze afdeling. Naast je leidinggevende ervaring onderscheid jij 

je binnen de afdeling met je ervaring in en kennis van IT en projectmanagement.   

Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de klantwens naar een uitgewerkt plan. Het is jouw taak 

om projecten goed te coördineren en begeleiden en daarin communiceer je veel met klanten, maar 

ook met leveranciers en collega’s en zorg je dat deadlines gehaald worden.  

 

Samen met je collega’s ga je ervoor zorgen dat ook bestaande processen zo efficiënt mogelijk worden 

ingericht en kijk je naar mogelijkheden om processen te automatiseren via software.  

 

Je werkzaamheden in deze functie zijn: 

- Het leiding geven aan het team logistiek engineers: 

o Het aansturen, coachen en motiveren van teamleden om zich in te zetten voor 

gezamenlijke doelen 

o Het organiseren en presenteren van overlegmomenten met de afdeling 

o Het voeren van gesprekken omtrent functioneren en verzuim 

- Nieuwe klanten begeleiden tot ze ‘live’ zijn in een goed lopend logistiek proces 

o Het maken van een impactanalyse voor de benodigde operationele infrastructuur 

o Lay-out maken van gewenste opzet en optimale indeling 

o Een plan van aanpak maken om het WMS goed in te richten 

o Begeleiden van de uitvoering van het implementatieplan 

- Contact hebben met onze (internationale) IT-leveranciers en klanten om automatische en 

manuele datakoppelingen op te zetten 

- 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 IT-leveranciers bij vragen of problemen en het zelfstandig oplossen 

hiervan 

- Delen van kennis en bevindingen met je team, zodat jullie gezamenlijk processen efficiënter 

inrichten 

- Je toont initiatief en draagt bij aan verbetervoorstellen en innovatie.  

 

Jij bent voor ons de geschikte kandidaat als je HBO werk- en denkniveau hebt met meerdere jaren 

ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie. Met jouw leidinggevende capaciteiten haal je het 

beste in mensen naar boven en laat je je team groeien.  

Daarnaast:  

- Ben je commerciële instelling / makkelijke prater 

- Heb je bewezen ervaring in IT en projectmanagement 

- Heb je affiniteit met Lean en procesmanagement 

- Uitgebreide kennis van Excel en WMS-systemen (Vanboxtel is een pre) 

- Ben je organisatorisch en communicatief sterk en kun je conceptueel denken 

- Beheers je zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift 

- Ben je een teamplayer 

 



 

We zoeken een nieuwe collega voor 40 uur per week, 32 uur is bespreekbaar.   

 

Wat kan je van VIM verwachten? 

In ieder geval een ontzettend leuke baan met fijne collega’s! Je eerste contract is voor de bepaalde 

tijd van 1 jaar en bij goed functioneren heb je zicht op een verlenging hiervan. 

Afhankelijk van je kennis en ervaring ga je een marktconform salaris verdienen. Daarnaast krijg je een 

reiskostenvergoeding en bouw je pensioen op.   

 
Enthousiast na het lezen van deze vacature? Dan zien we graag je sollicitatie tegenmoet! Dit mag 

per e-mail naar mjacobs@vimdscr.nl.  
 

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