
HEB JIJ LOGISTIEKE AMBITIES? 

 

Wij bieden jou een kans om deze waar te maken! Plasthill B.V. uit Hillegom is een 

vooraanstaande producent van flexibele verpakkingen en technische folies. Wij 

maken oplossingen voor (inter-)nationale klanten uit verschillende sectoren als 

automotive, luchtvaart, food en industrie. We groeien snel en hebben om die reden 

dit jaar een groot warehouse met extra capaciteit van 35.000 m2 in gebruik 

genomen! Om dit proces professioneel in goede banen te leiden zijn wij op zoek 

naar een ambitieuze kandidaat voor de functie van: 

LOGISTIEK MANAGER (v/m) 
als fulltime sturende kracht van het team logistiek & magazijn 

Als producent staan we bij Plasthill midden in een dynamische wereld waarbij we 

naar een optimale balans streven tussen vraag en aanbod van onze flexibele 

verpakkingsproducten. Daarbij is de uitdaging om de gemaakte producten zo snel 

mogelijk te leveren. We voeren een efficiënt voorraadbeheer uit met een divers 

productaanbod vanuit de groep met duizenden producten en halffabricaten! 

 

 

 



Wat ga je doen? 

 Je geeft leiding aan de afdeling logistiek op zowel de productielocatie als ook de 

externe magazijnlocatie. 

 Je begeleidt de verdere ontwikkeling van ons nieuwe warehouse. 

 Je stuurt de magazijn-chef en vier logistieke medewerkers in dagdienst aan en 

zorgt dagelijks voor de organisatorische afstemming tussen logistiek en de andere 

afdelingen binnen de organisatie.  

 Je organiseert op een efficiënte wijze het interne transport naar en van de 

productieafdeling en tussen de locaties. 

 Je wordt verantwoordelijk voor een goed voorraadbeheer en een efficiënte 

goederenstroom. 

 Je wordt verantwoordelijk voor de transportplanning met externe vervoerders. 

 Je geeft de medewerkers instructies op het gebied van o.a. Arbo en veiligheid. 

 Je ondersteunt de afdeling met alle voorkomende (administratieve) 

werkzaamheden en vervangt collega’s bij afwezigheid. 

 

Wie zoeken wij? 

 Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, met specialisatie logistiek, 

bedrijfskunde of Supply Chain management. 

 Je denkt vooruit en ziet verbanden. 

 Je hebt een hands on mentaliteit en beschikt over uitstekende organisatorische 

eigenschappen. 

 Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring in logistieke planning en het aansturen van 

interne logistiek. 

 Je hebt ervaring met logistieke softwarepakketten. 

 Je bent ervaren in het bedienen van hef- en reachtrucks.  

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een 

positieve instelling. 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Je hebt ervaring met logistiek binnen een productie omgeving. 

 

Wat bieden wij? 

Als logistiek in jouw DNA zit, dan is dit een unieke kans voor jou! Wij dagen je uit met 

een stevige functie en een goed toekomstperspectief binnen ons innovatieve 

bedrijf. Onze collega’s omschrijven de cultuur als informeel en prettig. Natuurlijk is er 

een goed salaris en beschikken wij over een uitgebreide pensioenregeling. En wat 

dacht je van een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en 

opleidingsmogelijkheden?  

Onze organisatie maakt deel uit van de Oerlemans Packaging Group met 

vestigingen in Hillegom (Plasthill) Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), Goor 

(Perfon), Edam (Fardem), Oosterwolde (OPI) en Geldermalsen (Flexpak). Met ruim 

600 gemotiveerde medewerkers ontwikkelt en produceert Oerlemans Packaging 

continu innovatieve producten voor uiteenlopende toepassingen. >> 



 

 

 

 

 

Informatie en sollicitatie: 

Heb jij nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Sander 

Kool, Managing Director. Dit kan telefonisch via 0252-522214 of mail jouw vraag naar 

sollicitatie@plasthill.nl. 

 

Als je meteen wilt solliciteren: stuur jouw schriftelijke sollicitatie inclusief motivatie per 

e-mail naar sollicitatie@plasthill.nl. Sollicitaties zonder motivatie en CV worden niet in 

behandeling genomen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

www.plasthill.nl 
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