
 
 

 
 

Logistiek Projectleider 
Fulltime 

 

 

Onze organisatie  
M&G Group staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is 

internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. In de afgelopen tien jaar is 

M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit twaalf vestigingen met ruim 1.200 

medewerkers en een omzet van ca. € 220 miljoen. De producten worden vervaardigd in eigen moderne 

productiefaciliteiten. 

 

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een Logistiek Projectleider met als standplaats Groningen. 
 
Omschrijving 
Als Logistiek Projectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een centraal warehouse voor de M&G 

Group, van het schrijven van het projectplan tot en met de borging van de gewijzigde processen/systemen 

binnen de organisatie. In deze spilfunctie stuur je een multidisciplinair project aan en onderhoud je contacten 

met diverse interne stakeholders, waaronder productie, sales, supply chain en ICT. Daarnaast schakel je 

voortdurend met de geselecteerde externe logistieke dienstverlener en draag je zorg het opstellen van de SLA. Je 

zorgt er voor dat alle stakeholders (intern en extern) goed geïnformeerd zijn en bent in staat om draagvlak te 

creëren. Je bent procesmatig goed onderlegd, doet verbetervoorstellen en zorgt voor het realiseren 

van  efficiency en kwaliteitsverbetering op het gebied van warehousing & transport. 
 

Wat vragen wij? 
• Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en relevante (logistieke) werkervaring, bij voorkeur binnen een 

warehouse omgeving. 

• Je hebt ervaring met het aansturen van multidisciplinaire projecten 

• Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede beheersing van 

de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Je bent resultaatgericht en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

• Je bent initiatiefrijk en een echte aanpakker die over een flinke dosis daadkracht beschikt 

• Je hebt een flexibele werkhouding 

• Je bent in staat problemen te herkennen en in staat hiervoor praktische oplossingen te bedenken in overleg met de 

overige projectleden en belanghebbenden 

 

Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden, 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, Manager Logistics. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 

selectieprocedure.  

 

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

 


