
 
 
Voor ons logistiek centrum in Rijen zijn wij op zoek naar een 
 

ASSISTENT LOGISTIEK MANAGER (FULLTIME) 
 
 

ZO ZIET JOUW FUNCTIE ERUIT 
 
Als Assistent Logistiek Manager ben jij verantwoordelijk voor de volledige ondersteuning van de 
Logistiek Manager. Je houdt je onder andere bezig met het borgen van kwaliteit, continuïteit en 
veiligheid in het logistieke proces en de daaruit voortvloeiende verbetertrajecten. Als Assistent 
Logistiek Manager ben je dé schakel tussen de Logistiek Manager en de voormannen op de 
werkvloer. Je werkt nauw samen met de voormannen en draagt bij aan hun persoonlijke- en 
teamontwikkeling. Met jouw analytisch vermogen ben je constant op zoek naar de optimalisatie van 
onze processen en de vertaalslag daarvan naar jouw collega’s. Op de werkvloer zelf ben je zichtbaar 
voor de collega’s. Je bent makkelijk te benaderen voor vragen over praktische zaken, maar ook voor 
een praatje over het weekend.  
 
WIE BEN JIJ? 
 
Jij bent de rechterhand voor de managers binnen het Logistiek Centrum. Je bent een echte 
teamspeler, collega’s kunnen bij je terecht en kunnen op je bouwen. Je bent communicatief vaardig 
en voert gemakkelijk een gesprek met elke collega. Jij hebt een oplossing voor alle situaties en bent 
hierin niet bang voor veranderingen. Daarnaast herken jij jezelf in het merendeel van onderstaande 
eigenschappen: 
 

• Je hebt een passie voor het waarborgen van een kwalitatief logistiek proces; 

• Klantvriendelijkheid en service gerichtheid zit in jouw DNA; 

• Je zorgt voor een goede sfeer, waarbinnen kwaliteiten elkaar versterken; 

• Je motiveert en coacht de voormannen zodat zij hun eigen kwaliteiten kunnen blijven 
verbeteren; 

• Je bent flexibel en bereid om een extra stapje te zetten. 
 
EN WAT NOG MEER… 
 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt 3 tot 5 jaar logistieke werkervaring na je afstuderen aan bijvoorbeeld HBO Logistiek 
Management of Logistiek en Economie; 

• Je hebt kennis van en ervaring met LEAN (Six Sigma); 

• Je hebt goede automatiseringskennis, Navision is een pre. 
 
  



 
WIE ZIJN WIJ? 
 
Wij zijn Satelliet en gastvrijheid staat bij ons centraal in alles wat we doen. Het hoofdkantoor van 
Satelliet is gevestigd in Breda en ons Logistiek Centrum, waar de Serviceafdeling gevestigd is, in Rijen. 
Wij willen dat mensen zich welkom voelen en zien onszelf als gepassioneerde sfeermakers met 
kennis van zaken over gastvrijheidsbeleving in Horeca, Retail, Leisure, Onderwijs, Zorg en Office. Wij 
vinden onszelf goed in wat we doen en steken onze ambities niet onder stoelen of banken. Sterker 
nog, wij maken deze juist waar door onderscheidend meubilair te ontwikkelen voor onze klanten. 
Stoelen, banken en tafels waarmee een gastvrije en huiselijke sfeer kan worden gecreëerd, staan aan 
de basis van ons succes. We leggen de lat hoog en willen voorop blijven lopen in de markt die we zo 
goed kennen. Hiertoe moeten we elke dag bereid zijn het beste in onszelf naar boven te halen en te 
blijven vernieuwen. Alleen op deze wijze kunnen we onze ambitieuze ontwikkelingsdoelstellingen 
waar maken.  
Wij zouden onze klanten niet kunnen adviseren over gastvrijheidsbeleving als we dit gevoel zelf niet 
zouden kunnen overbrengen op onze mensen. Binnen Satelliet heerst een warme en informele sfeer, 
waarbinnen mensen zich thuis voelen en daardoor als familie met elkaar omgaan. Dit betekent dat 
ideeën en initiatieven verwelkomd worden, de deur bij iedereen altijd openstaat, dat we loyaal zijn 
en bereid zijn een stapje extra te zetten en elkaar met open vizier benaderen. We werken samen met 
passie en trots aan de totstandkoming van unieke hospitality-concepten en nemen hierbij graag de 
tijd om onze klant te begrijpen. We werken vanuit de gedachte dat we samen tot de beste resultaten 
komen. 
 
WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?  
 
Sta je open voor het werken in een aangename en gastvrije omgeving? Een omgeving die voelt als 
thuis en waar je dus de ruimte hebt om volledig jezelf te zijn? Bij Satelliet denken we dat mensen in 
een dergelijke omgeving tot uitstekende resultaten komen en zichzelf sneller en beter ontwikkelen. 
Een duidelijke win-win situatie, waarin het ontwikkelen van jouw talenten natuurlijk bovenaan staat. 
Als vanzelfsprekend ontvang je van Satelliet de middelen die het mogelijk maken jouw werk tot een 
succes te maken en een passende beloning voor de bijdrage die je levert aan het realiseren van onze 
groeiambities. 
 
ENTHOUSIAST? 
 
Kun jij ons overtuigen met jouw CV, maar bovenal met jouw persoonlijkheid en motivatie? Wacht 
dan niet langer en reageer!  
 
Stuur jouw C.V. en motivatie naar vacatures@satelliet.net t.a.v. Lisa Steerneman. Mocht je nog 
vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd even telefonisch contact met ons opnemen via het 
telefoonnummer 076-522 53 10.  
 

 


