Heuvelman Staalhandel B.V. is een internationale groothandel in stalen walserijproducten en maakt
deel uit van de Heuvelman Groep, welke vestigingen heeft in onder andere Nederland, België en
Duitsland. Naast de handel in onbewerkte staalproducten leveren wij op maat gezaagde stalen balken
en overige profielen welke zo nodig voorzien worden van een beschermende coating. In de
Veenendaalse vestiging zijn circa 55 personen werkzaam.
Op de logistieke afdeling van Heuvelman Staalhandel BV is een vacature ontstaan voor een:

Logistiek Planner
Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste, talentvolle collega die zichzelf
onder meer herkent in de volgende eigenschappen: flexibel, proactief, veelzijdig, stressbestendig,
nauwkeurig en communicatief vaardig. Onze nieuwe collega voelt zich thuis in een dynamische
logistieke omgeving en is in staat snel te schakelen tussen verschillende taken.
Daarbij denken wij aan het volgende profiel:
Opleiding en ervaring:
 Minimaal MBO-3 werk- en denkniveau;
 Bij voorkeur een opleiding in een logistieke danwel administratieve richting;
 Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift;
 Goede beheersing van Duits in woord en geschrift is een pré;
 Kennis van en ervaring met MS Office (Word, Excel, Outlook).
Taken / werkzaamheden o.a.:
 Zelfstandig uitvoeren van de delen van de logistieke (productie- en transport)planning;
 Controleren, bewaken en bijsturen van de verschillende logistieke stromen;
 Afstemmen van levertijden met klanten, leveranciers en transporteurs;
 Baliewerkzaamheden (ontvangen van bezoekers en helpen van -internationale- chauffeurs);
 Overige voorkomende werkzaamheden.
Arbeidsduur:
Fulltime, 40 uur per week
Wij bieden:
Een uitdagende baan bij een groeiende onderneming in de groothandelsbranche. De CAO voor de
technische groothandel is van toepassing op alle functies binnen Heuvelman Staalhandel BV.
Daarnaast hebben wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties kunt u richten aan:
Heuvelman Staalhandel BV
t.a.v. dhr. R. Schut
Postbus 135, 3900 AC Veenendaal.
Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. R. Schut / afd P&O,
tel. 0318-509350 of per e-mail: r.schut@heuvelman.com

