Functie: Procurement Manager Transport
Bedrijfsinformatie:
Wij zijn een logistieke dienstverlener die actief is sinds 1924. Onze missie is om de best mogelijke duurzame
logistieke oplossing te bieden op basis van eerlijkheid en respect voor mens en maatschappij. We willen een
logistieke organisatie zijn die:





... Altijd zoekt naar de beste duurzame oplossing
... Pakken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
... We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen
... I love my job, i love my company

Naast onze eigen wielen bieden we ook 3 en 4PL-oplossingen aan. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht,
waar we dagelijks met een internationaal team van 50 mensen werken om onze klanten de best mogelijke
logistieke oplossingen te bieden. Een snelgroeiende, dynamische en internationale organisatie waarbij het succes
sterk afhankelijk is van een team van jonge, innovatieve en enthousiaste medewerkers. Het team is
gespecialiseerd in het efficiënt plannen van 80.000 ritten en transporten per jaar in geheel Europa met een
opbrengst van meer dan 60 miljoen euro. De grootste uitdaging ligt in het informeren van onze klanten, managen
van de vervoerders, analyseren van data, verbeteren en uitbreiden van onze service voor onze klanten.
Functieomschrijving
Als Procurement Manager Transport geef je leiding aan het carrier-managementteams en zorg je voor de inkoop
en het beheer van diensten van transporteurs voor onze 2, 3, en 4 Pl organisaties. Je bent verantwoordelijk voor
het opstellen en uitvoeren van de strategie waarbij de garantie van leveringen en inkopen van kwalitatief goede
en duurzaam uitgevoerde diensten tegen concurrerende prijzen de belangrijkste pijlers zijn. Uitvoerend behoren
zaken als het zoeken, selecteren van transporteurs, het tenderen van vervoerspakketten, het hebben van
carriermeetings en het beheren van alle inkoopprocedures en SLA’s tot het takenpakket. Ons vervoersnetwerk
bestaat uit meer dan 120 actieve transporteurs die vooral actief zijn op het gebied van wegtransport in Europa.
Incidenteel zijn er aanvragen waarbij oplossingen m.b.t. lucht- en zeetransport gevraagd worden.
In deze rol geef je leiding aan de carrier-managementteams in Utrecht (NL) en Gniezno (PL). Het bouwen en
handhaven van de sterke relaties met onze vervoerders is van cruciaal belang. Maar ook een zeer goede
verstandhouding met de teams op de inkoop en logistieke afdelingen van ons belangrijkste klanten zijn
buitengewoon belangrijk.
Resultaatgebieden:
Inkoopmanagement
Ontwikkeling van een leveranciers strategieën voor onze 2, 3 en 4 PL afdelingen
Identificatie en implementatie van nieuwe transporteurs. Organiseert carriermeetings met vervoerders waarin men
tarieven, beschikbaarheid , kwaliteit en duurzaamheid van de vervoerders te bespreken.
Kwaliteitsmanagement
De Procurement manager is verantwoordelijk voor de foutloze uitvoering van administratieve processen,
waaronder carrier kwalificatie, met betrekking tot tarieven, vervoerder rapportage en contractuele afspraken met
de vervoerders. Carrier Manager is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de transporteurs volledig voldoen
aan bepaalde prestatieniveaus, kwaliteitsnormen, wettelijke vereisten, verzekeringseisen en financiële stabiliteit.
Projectmanagement / Advies
Communiceert/ analyseert problemen, oorzaken en gebieden van verbetering aan de klant. Zorg ervoor dat de
inkoopprocessen foutloos worden uitgevoerd door middel van een uitstekende communicatie met de vervoerder
en de klant. Procurement manager is verantwoordelijk voor een constructieve relatie met de vervoerders in lijn
met de Van der Wal leverancier / carrier strategie.
Competenties
Commercieel vermogen
Initiatief
Luisteren
Onderhandelen
Oordeelsvorming
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid
Kwaliteitsgerichtheid

Harde eisen

•
•
•
•

Je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond.
Maar wij staan ook open voor andere enthousiastelingen.
Je hebt ruime werkervaring als inkoper en affiniteit met logistiek
Je herkent je in onze kernwaarden

Wij bieden:
Naast een inhoudelijk interessante baan, een inspirerend team en veel persoonlijke ontwikkeling, bieden we je de
volgende arbeidsvoorwaarden:

•
•
•
•

Marktconform salaris
De keuze tussen een ov-trajectcard of reiskostenvergoeding.
Pensioenregeling en collectiviteitskorting op aanvullende verzekeringen.
Gratis sporten

Geïnteresseerd? U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie omtrent de functie op het volgende
telefoon nummer 030-2427900, Jennifer Tomassen (HRM) of stuur ons een e-mail met jouw cv naar
sollicitaties@vanderwal.comany
Kijk voor meer informatie op onze site www.vanderwal.company

