Ben jij jong en enthousiast voor logistiek? Wil jij transporten organiseren
binnen onze internationale organisatie van bekende merken zoals Denon &
Marantz? Dan heeft D+M Group een droombaan voor jou!

Logistiek Coördinator
Fulltime, Eindhoven
Wat ga je doen?
Als onze Logistieke Coördinator is het je verantwoordelijkheid om te zorgen
voor optimaal en efficiënt lopende logistieke processen.
Taken van de Logistiek Coördinator
· Plannen van internationale transporten via o.a. wegtransport en
lucht- en zeevracht
· Afstemming met de vervoerder over details van het transport
· Onderhouden van contacten met distribiteurs, lokale sales
organisaties, Back Office in Belfast en vervoersdiensten
· Afhandelen van verzekeringsclaims

JOB
VACANCY

Wat zoeken we?
· MBO+/HBO werk- en denkniveau
· Aantoonbare werkervaring binnen een internationale organisatie
als logistiek medewerker of als customer care medewerker in een
logistieke omgeving
· Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord
als geschrift, kennis van de Duitse taal is een pré
· Sterk in organiseren, plannen en coördineren
· Stressbestendig en oplossingsgericht
· Nauwkeurig en accuraat
· Communicatief sterk
Om een succes te maken van deze baan ben je in staat meerdere,
tegelijkertijd lopende, projecten te beheren. Je kunt zelfstandig maar ook
goed samenwerken met andere teamleden uit verschillende disciplines en
landen.
Wat bieden wij je?
·
Werken voor een internationale organisatie in een informele maar
ambitieuze omgeving
·
Uitstekend salaris
·
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 30 vakantiedagen,
pensioenregeling en flexibele werktijden
·
Professionele ontwikkelingsmogelijkheden
Over D + M Group
D+M Group levert topmerken in het premium audio consumentensegment,
Denon, Heos by Denon en Marantz. De missie van D+M luidt; “We create
innovative sound solutions that generate superior value for our
stakeholders – our customers, investors and employees”.
Timing
Deze positie willen we graag zo snel mogelijk invullen.
Ben jij onze enthousiaste Logistiek Coördinator?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Als je geïnteresseerd bent in deze functie,
stuur dan je gedetailleerde CV naar Evelien.schraven@dmh-global.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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