
 
 

Morssinkhof Groep B.V., (aankomend) Logistiek Manager  
 
Onze opdrachtgever, Morssinkhof Groep is fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en 
sierbestratingsproducten. De betonproducten worden gemaakt  op vier eigen productielocaties in Hengelo, 
Hardenberg, Malden en Enter. Daarnaast zijn ze met de handelsonderneming Brinkman baksteencentrum 
leverancier van straatbakstenen en gebakken gevelstenen voor de zakelijke markt. Hun handelsonderneming 
TuinVisie levert tuinmaterialen voor de consumentenmarkt. Hiermee is Morssinkhof Groep actief in de 
ontwikkeling, productie en verkoop van producten voor de inrichting van zowel de publieke als de private 
leefomgeving. Binnen de totale groep werken circa 200 medewerkers.  
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een “(aankomend) “Logistiek Manager” voor de productielocatie 
in Hardenberg. 
 
Functie: 
 
Op de productielocatie in Hardenberg word je verantwoordelijk voor de organisatie van het logistieke proces 
van de voorraad betonproducten op het buitenterrein. Vanaf deze locatie worden dagelijks producten 
gedistribueerd naar de diverse klanten. 
Het betreft een veelzijdige en uitdagende functie waarbij je in samenspraak met de manager van de 
productielocatie het logistieke proces gaat optimaliseren. 
 
Concreet betekent dit: 

 je start met een inwerkperiode, waarbij je in de praktijk het logistieke proces en de producten leert 
kennen; 

 op basis hiervan maak je in samenspraak een plan voor het verbeteren, implementeren en uitvoeren 
van de inrichting van het terrein en het voorraadbeheer en geef je hier uitvoering aan; 

 de foutkansen in de voorraad en bij de aflevering sterk reduceren door o.a. het implementeren van 
nieuwe logistieke software; 

 verantwoordelijk voor de orde en netheid op het terrein; 

 verantwoordelijk voor de inrichting van het huidige en toekomstige opslagterrein; 

 aansturen heftruckchauffeurs en verantwoordelijkheid dragen voor de voorraadadministratie; 

 intussen blijf je ook praktische logistieke werkzaamheden verrichten; 

 je legt rechtstreeks verantwoording af aan de manager van de productielocatie. 
 
Functie-eisen: 

 HBO-opleiding Logistiek bij voorkeur met affiniteit voor Technische Bedrijfskunde, 
of HBO-opleiding Technische Bedrijfskunde met grote interesse voor logistieke processen; 

 je staat aan het begin van je loopbaan of bent toe aan een tweede stap; 

 je bent ambitieus en een aanpakker die enthousiast wordt van deze uitdaging; 

 je weet de mensen in je omgeving te enthousiasmeren; 
 
Onze opdrachtgever biedt:   

 een uitdagende en veelzijdige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar eigen inbreng 
en ideeën worden gewaardeerd; 

 goede doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie; 

 opleidingsmogelijkheden; 

 25 vakantiedagen + 12 ADV dagen; 

 8% vakantiegeld en 3,5% eindejaarsuitkering;  

 tegemoetkoming reiskosten;  

 salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring. 
 
De sollicitatie: 
De werving- en selectieprocedure wordt verzorgd door Profil P&O Consultants B.V.. Stuur een sollicitatiebrief, 
voorzien van cv aan: info@profilconsultants.nl.  
Mocht je meer informatie wensen dan kun je de heer Hans Olthuis bereiken op telefoonnummer (074) 267 00 
44 of buiten kantooruren op (06) 270 245 42. 
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