
 
 

 
 

Logistics Operations Manager 
Fulltime 

 

 

Onze organisatie  
M&G Group is één van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is internationaal 

marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G 

Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen 

in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten. 

 

Wegens uitbreiding van onze organisatie zijn wij op zoek naar een Logistics Operations Manager. 

 
Omschrijving 
Als Logistics Operations Manager ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, begeleiding en beheersing van 

alle werkzaamheden op het gebied van interne logistiek, warehousing en voorraadbeheer (circa 50 

medewerkers). Je initieert en begeleidt verbeterprojecten en draagt zorg voor het behalen van de logistieke 

kpi’s. Door de verschillende logistieke processen te optimaliseren en de medewerkers hiervoor enthousiast te 

maken, zorg je voor een efficiënte en effectieve binnenkomende en uitgaande goederenstroom en workflow. Je 

streeft hierbij naar het ontwikkelen van een zelfsturend team dat continu aan verbeteringen werkt. 

 

Wat vragen wij? 

• Minimaal een afgeronde relevante HBO+/WO- opleiding (bedrijfskunde/logistiek/supply chain) 

• Meerdere jaren werkervaring als logistiek manager, bij voorkeur in een productieomgeving 

• Kennis en ervaring met Lean management 

• Kennis van ERP-systemen (bij voorkeur SAP) 

• Je bent een communicatief en analytisch sterk en beschikt over goede coachende vaardigheden 

• Je bent proactief, zelfstandig, hebt overtuigingskracht en een groot kwaliteitsbesef 

• Service- en resultaatgericht, klantvriendelijk en goed kunnen plannen 

• Je bent in staat om veranderingen- en verbeteringen te initiëren en mensen mee te krijgen in een verandering 

• Je beheerst de Engelse taal goed. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij uitstekende 

ontwikkelingsmogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.  

 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR Business Partner, r.nicolai@mg-group.com. De in- en externe 

werving vindt gelijktijdig plaats. Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je 

contact opnemen met Maarten Brouwer, Logistics Manager, m.brouwer@mg-group.com . Een assessment kan 

onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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