Logistiek Operations Manager
District oost | Vestigingen Groningen, Enschede en Stein | 40 uur per week

In het kort
De OPS manager is integraal profit & loss verantwoordelijk voor een drietal parcel vestigingen –
Groningen, Enschede en Stein – binnen het GLS district oost. Je bent als lid van het van het District
Management Team (DMT) medeverantwoordelijk voor de vertaling, implementatie en borging van de
strategische doelen van GLS Netherlands. Je rapporteert rechtstreeks aan de districtmanager.

Wat ga je doen?
Je werkt in deze rol intensief samen met de vestigingsmanagers van de drie genoemde locaties, de
districtmanager, je directe DMT-collega’s en met collega’s in district west en het hoofdkantoor.
Je bezoekt de vestigingen iedere twee weken – indien nodig vaker - en sluit voor managementmeetings
en project overleggen wekelijks aan in Utrecht (hoofdkantoor GLS Netherlands), Wijchen en Den Bosch.

Je houdt je onder andere bezig met:
Logistiek: ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkmethoden en/of middelen, (her)inrichten van
logistieke en operationele processen en het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van de
netwerkcapaciteit;
Financieel: budget opstellen en het beheersen van kostenontwikkelingen, aangaan van contracten met
leveranciers (onderhoud, subcontractors, uitzendbureaus e.d.);
Commercieel: pre-sales en operationele aftersales van enkele key-accounts binnen het district
Kwaliteit: het continu verbeteren van de integrale kwaliteit op de vestigingen door te monitoren en waar
nodig bij te sturen;
Personeel: het toezien op en het voeren van adequaat personeelsmanagement voor de directe en
indirecte medewerkers van je vestigingen, dit binnen de wettelijke bepalingen, CAO
beroepsgoederenvervoer en de vastgestelde GLS richtlijnen;
Projecten: het coördineren en uitvoeren van district overstijgende projecten zoals: her/nieuwbouw,
postcodewijzigingen, werktijdwijzigingen en binnenstadbelevering.

Wij zoeken:
 Een ervaren HBO/WO’er met een bewezen track record in de logistieke sector;
 Iemand met een coachende leiderschapsstijl;
 Een daadkrachtig persoon die binnen een organisatie verbindingen tussen meerdere disciplines
weet te maken;
 Je bent, gelet op de spreiding van de vestigingen, bij voorkeur woonachtig in een straal van 30
kilometer rondom Arnhem.

Wij bieden:
Een kans om deel te nemen aan onze succesvolle organisatie in een functie waar je het verschil kunt
en mag maken. In deze veelzijdige rol heb je alle kansen en mogelijkheden om jouw talenten in te zetten
en, samen met de organisatie, deze verder te ontwikkelen Voor deze functie is een passend pakket aan
arbeidsvoorwaarden beschikbaar.

Heb je interesse?
Sollicitaties met een motivatie en CV kunnen per e-mail gestuurd worden naar: sollicitatie@glsnetherlands.com. Voor verdere inhoudelijke informatie over deze functie kan je telefonisch contact
opnemen met Maaike Adriaansen-Klerkx (Manager HR&Q) op telefoonnummer 088-5503006.

Over GLS – Partnership, persoonlijk, proactief, professioneel en positief.
GLS is een van de meest toonaangevende logistiek dienstverleners in Nederland. De wereld van
pakketdistributie is volop in beweging en groeit. Wil jij samen met ons groeien? Bij GLS krijgen
medewerkers de ruimte voor eigen inbreng en ondernemerschap in een professionele organisatie. Met
onze collega’s dragen wij zorg voor het leveren van miljoenen pakketten op jaarbasis vanuit onze 16
locaties in Nederland. Samen gaan we voor kwaliteit. We deliver, togheter!

Bekijk ook onze bedrijfsfilm om een indruk te krijgen van onze organisatie en dienstverlening.
Commerciële acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt beslist niet op prijs gesteld.

