
HOOFD LOGISTIEK m/v
Standplaats: Krimpen aan de Lek

De Koninklijke Boogaerdt Groep is een toonaangevende groep van bedrijven, die actief is in de import, verwerking en verkoop van 
hout en houtproducten. Houthandel Boogaerdt is onderdeel van deze groep en onderscheidt zich door een zeer klantgerichte 

focus op toegevoegde waarde en kwaliteit. Diverse sectoren worden hierbij bediend: houtverwerkende industrie, hout- en 
bouwmaterialenhandel, jachtbouw, grond-, weg- en waterbouw en export.

Wij zoeken voor ons bedrijfsbureau per direct een:

(AANKOMEND)

Doel van de functie
Het zorgdragen voor een efficiënte (transport)planning 
binnen afgesproken levertijden, het aansturen van de 
orderverzamelaars en intern transport en het verzorgen van 
een grove planning voor de productieafdeling. Rapporteert aan 
de Operationeel Manager.
  
Profiel
Het (aankomend) Hoofd Logistiek die we zoeken heeft een 
passie voor logistiek waarbij hij/zij het vinden van de beste 
balans tussen efficiency en de wensen van de klant een 
uitdaging vindt.

Werkzaamheden
• Houdt continu een actuele planning bij voor de 

orderverzamelaars en de machinale bewerking;
• Planning van en controle op aanvoer hout uit haven en 

houtopslag;
• Geeft leiding aan medewerker intern transport en 

orderverzamelaars;
• Bewaakt de staat van rollend en vast materieel en stelt jaarlijks in 

overleg met Operationeel Manager een onderhoudsplan op;
•  Werkt nauw samen met het Hoofd Productie;
•  Voorbereiden en begeleiden van certificeringsaudits en het 

handhaven van de voorschriften van de certificerende instanties.

Wij bieden.….
• een zelfstandige logistieke functie in een familiebedrijf 

gericht op groei
• volop mogelijkheden voor ontplooiing
• een informele sfeer en hecht team
• marktconforme arbeidsvoorwaarden
• een 40-urige werkweek

De persoon die wij zoeken heeft…..
• MBO+/HBO werk- en denkniveau
• hands-on mentaliteit en is stressbestendig
• de capaciteit om mensen voor zich te winnen, goede 

communicatieve vaardigheden en is een teamplayer
• goede kennis van Excel, bekendheid met Navision is een pré
• minimaal 5 jaar ervaring in een logistieke functie (met 

groupage transport)
• een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

in woord en geschrift
• ervaring in de houtwereld is een pré

Cultuur
De cultuur bij Houthandel Boogaerdt kenmerkt zich door 
korte lijnen en focus op kennis en kwaliteit. De klant en haar 
wensen staan centraal. 

Interesse in de functie?
Boogaerdt laat zich in deze procedure ondersteunen door 
Bijl&Reuser. Mail je CV met begeleidend schrijven daarom  
naar jan@bijlreuser.nl
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