Struyk Verwo Infra is onderdeel van CRH plc, een mondiale producent en distributeur van hoogwaardige
bouwmaterialen en -producten met organisaties in 31 landen, 87.000 werknemers en 3.800 locaties.
Struyk Verwo infra beschikt over 8 productielocaties waar diverse bestratingsmaterialen voor de publieke
markt worden geproduceerd.
Op de productielocatie in Amsterdam zijn circa 100 medewerkers werkzaam binnen een grotendeels
geautomatiseerd productieproces. Veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn
belangrijke agendapunten.
Per direct zijn wij op zoek voor ons Terrein in Amsterdam naar een:

Manager Opslag & Distributie (1 fte)
De functie
• Leidinggeven aan 8 medewerkers, werkzaam in verschillende functies, die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor het grootste terrein van SVI.
• Is eindverantwoordelijk voor alle van inkomende- en uitgaande goederenstromen, alsmede
verantwoordelijk voor het organiseren van het retour komen van pallets.
• Neemt zitting in het lokale management team en draagt mede verantwoordelijkheid voor het optimaal
functioneren van de plant, veiligheid, kwaliteit, machines en personeel in het algemeen.
• Organiseert de visuele controles van de kwaliteit van de af te voeren producten en waarschuwt indien
noodzakelijk de kwaliteitsmedewerker en plantmanager; legt dit digitaal vast in een controledocument;
• Maakt wekelijks een personeelsplanning en stemt dit af met de hoeveelheid werk en draagt zorg voor
vervanging bij verlof of ziekte
• Draagt zorg voor orde, netheid en de naleving van de voorschriften en instructies op het gebied van
kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid op de terreinen;
• Ziet toe op een goede staat (carrosserie en techniek) van de transportmiddelen en laat dit periodiek
controleren
• Controleert (m.b.v. geautomatiseerd systeem) de voorraad en de inkomende- en uitgaande
goederenstromen.
Gevraagd wordt een kandidaat:
• HBO werk en denkniveau, richting logistiek management
• Goede beheersing van office pakketten te weten Word, Excel en Outlook
• Kennis van ERP systeem SAP
• Een aantal jaren werkervaring in het aansturen van een team; ervaring in de logistiek is een pré
• Die nauwkeurig, klantgericht en besluitvaardig is;
• Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
Het aanbod:
Je komt te werken in een organisatie waarin een specialistisch productengamma geproduceerd wordt van
SVI. Een betrouwbaar productieproces met een stabiel hoog kwaliteitsniveau zijn erg belangrijk, waarin jij
als lid van het lokale managementteam een cruciale rol vervult. Kortom een uitdagende, veelzijdige functie
binnen een breed werkterrein, waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
De procedure:
Ben jij de geschikte kandidaat? Stuur dan je CV voorzien van een motivatie tav Nathalie van Reijn (HR
Adviseur) naar Nathalie.van.Reijn@struykverwoinfra.nl. Voor meer informatie over de functie kan je contact
opnemen met Toon Reijnders, Plantmanager, 06 - 10968048.

