Logistiek Manager
Locatie
Bedrijf

: Nijverdal - Nederland
: TenCate Outdoor Fabrics bv

TenCate Outdoor Fabrics ontwikkelt en produceert al meer dan 65 jaar tentdoek en zonweringdoek voor
de recreatiemarkt. TenCate Outdoor Fabrics is daarbij marktleider in diverse kampeersegmenten en heeft
de reputatie van innovatieve en betrouwbare partner. Naast deze leidende positie in de kampeermarkt
bouwt TenCate Outdoor Fabrics bv aan nieuwe markten. Deze nieuwe markten zullen in de komende jaren
additionele groei gaan brengen die passen in de ambitieuze plannen van de onderneming. Zie voor meer
informatie onze website www.tencateoutdoorfabrics.com.
TenCate Outdoor Fabrics is sinds augustus 2021 onderdeel van de Heytex groep, ontwikkelaar en
producent van functioneel en technisch textiel.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid doneert TenCate Outdoor Fabrics al
vele jaren stof voor jassen met aanritsbare slaapzakken, die door de Stichting Sheltersuit gemaakt worden
voor daklozen en vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.sheltersuit.nl

Context:
Als organisatie werken we hard aan productinnovatie, sneller en lean produceren, het op tijd aanleveren van
kwalitatief hoogwaardige producten, lage uitval en optimale service naar de klant. De focus ligt op OTIF en
het wegnemen van alle barrières waardoor OTIF niet gehaald wordt. Het (operationeel) ondersteunen van je
team, optimaliseren van procedures, monitoren van afgegeven levertijden, werkkapitaalbeheersing, en
communicatie over ruwdoekbehoefte met Strategic Procurement binnen onze moedermaatschappij Heytex
valt onder jouw verantwoording.
Je rapporteert aan de Director Operations en je maakt onderdeel uit van het Operationele Team (OT). Als
Logistiek Manager geef je leiding aan 2 medewerkers Logistiek, 1 Productieplanner, 1 Chef expeditie, en 2
medewerkers Intern Transport. Daarnaast werk je nauw samen met het Procurement Team van Heytex,
waar de strategische verantwoordelijkheid op het gebied van Inkoop ligt.
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Wat wordt er van je verwacht in deze functie?
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Als Logistiek Manager ben je verantwoordelijk voor alle logistieke activiteiten. Van jou wordt een
pragmatische aanpak verwacht, waar je het optimum bereikt tussen service aan de klant en integrale
logistieke kosten.
Je draagt zorg, samen met het team, voor een optimale afstemming van de goederenstroomtrajecten
met betrekking tot tijdige afroep grond- en hulpstoffen c.q. bestelling in overleg met inkoop, ontvangst,
opslag en uitlevering van grond- en hulpstoffen, halffabricaten en gereed product.
Dagelijks ondersteun je je team en stuur je het team aan in een grote diversiteit van logistieke
verantwoordelijkheden en leuke uitdagingen, je moet het samen doen.
Je bespreekt met Sales de forecast cijfers en reageert op afwijkingen en forecastbetrouwbaarheid.
Deze vertaal je en communiceer je naar het Strategic Procurement team, t.b.v. het ruwdoek inkoop
proces.
Je voorziet Sales van voorraadinformatie en communiceert met Customer Service omtrent levertijden.
Je plant, voert uit en analyseert de resultaten van de fysieke voorraadtelling (per kwartaal) ruwdoek,
grond- en hulpstoffen. Daarbij zoek je uit waar afwijkingen liggen en verklaar je deze.
Wekelijks stel je diverse rapportages op zoals werkkapitaal, WIP, planning en capaciteit, zodat kosten
gemonitord worden en capaciteitsbottlenecks vroegtijdig weggenomen kunnen worden. Zo draag je
zorg voor een optimaal productieplanningsproces.
Je handelt proactief in voortgangsbewaking van leveringen door onze ruwdoekleveranciers, zodat
vroegtijdig planningsvertragingen kunnen worden getackeld en Sales wordt geïnformeerd.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de OTIF rapportage.
Je beoordeelt de logistieke kengetallen (OTIF, werkkapitaal) en stuurt waar nodig bij om de gestelde
targets te halen en de efficiëntie te verbeteren.
Met het OT en je eigen team neem je barrières weg bij het realiseren van OTIF.
Daarnaast maak je deel uit van diverse projectgroepen.

Wie zoeken we?
Voor deze mooie rol, waarin je (operationeel) verantwoordelijk bent met je team voor de ongoing business
en met de voeten in de klei staat, daarnaast ben je in staat om als procesdenker t.b.v. het optimaliseren van
interne processen je rol te gaan spelen. Daarom zoeken we een zelfstandige, enthousiaste en gedreven
Logistiek Manager met de volgende kwaliteiten:
•
Afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur Logistiek Management.
•
Minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke rol, bij voorkeur in een productieorganisatie.
•
Leidinggevende ervaring, je bent in staat je mensen de stip op de horizon te schetsen waar ze naar toe
moeten werken en ze te coachen.
•
Goede kennis van Excel, en in staat kengetallen te beoordelen en te vertalen in acties.
•
Affiniteit met automatisering en ERP systemen.
•
Kennis van projectmatig werken.
•
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift, Duits is een pré.
•
Kennis van textiel is een pré.
Kerncompetenties en persoonskenmerken
Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan stakeholders, is het naast de kennis en kunde die je
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meebrengt minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een
grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.
•
Je bent in staat om mensen mee te nemen in veranderingen en bent je bewust dat dit veel vraagt van
mensen of dit nu gaat over Sales, Productie, je eigen team of je leverancier. Daarom ben je verbindend
en weet je met weerstand om te gaan.
• Je communiceert gemakkelijk op alle niveaus en overtuigt mensen. Hard op de zaak en zacht op de
relatie past bij jou.
•
Je hebt probleemoplossend vermogen. Plannen en organiseren gaat je goed af, je houdt overzicht en
spreekt mensen aan.
•
Je bent analytisch sterk. Je brengt zelf actief veranderingen op gang maar staat ook open voor ideeën
en suggesties van anderen.
•
Je bent resultaatgericht, ondernemend, besluitvaardig en je neemt je (brede) verantwoordelijkheid in
een veranderende organisatie.
•
In je werkwijze ben je proactief, pragmatisch, hands-on, flexibel, accuraat en kritisch, je grondhouding
kenmerkt zich door de kreet: het glas is half vol.
Wat heeft TenCate Outdoor Fabrics te bieden?
We zijn een goede werkgever met een open en informele cultuur en laten jou graag meegroeien met de
ambities. Boven op je salaris ontvang je jaarlijks 8% vakantietoeslag, een resultaatafhankelijke
winstuitkering en een goed pensioen. Bij een 40-urige werkweek hebben we ruim 40 vrije dagen (vakantie/
ADV) en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met collectiviteitskortingen en
opleidingsfaciliteiten. De locatie is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Je kosten worden
volgens onze reiskostenregeling vergoed. We bieden je een prettige omgeving, met korte lijnen die gericht
zijn op samenwerking. Je wordt uitgenodigd om de grenzen van je vakbekwaamheid te verleggen en
verbeteringen door te voeren.
Reageren:
CK Search begeleidt TenCate Outdoor Fabrics in deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met
Caroline Kamphuis van CK Search via mail, of op 085 0220140. Ben jij dé zelfstandige Logistiek manager
die mét het team het logistieke proces in balans brengt en zo onze klanten goed bedient? Graag lezen wij je
motivatie en CV en gaan we in gesprek om te onderzoeken of jij en TenCate Outdoor Fabrics de optimale
match zijn om samen verder te groeien. Mail zo spoedig mogelijk op caroline@cksearch.nl.
Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd. Een assessment kan
onderdeel zijn van de procedure.

