
 

VACATURE  

 

De organisatie   

Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf met 30 medewerkers dat actief is 

in de levensmiddelen sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische 

consumentenproducten. Bij Joannusmolen maken we al sinds 1982 de lekkerste biologische 

producten. Al ver voor de trend van biologische voeding, pionierden we met biologische melen, 

bakmixen en kindervoeding. 

  

Al vanaf het begin nemen we onze verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen erg serieus. Als 

producent van biologische voeding gaat onze verantwoordelijkheid namelijk verder dan het product 

alleen. We hebben ook aandacht voor de mens en de natuur. Daarvoor werken we samen met 

leveranciers en handelspartners aan de verbetering van de sociale -, ethische – en milieuprestaties. 

Zo gebruiken wij al van oudsher verantwoorde windenergie (uit traditionele en moderne windmolens), 

steunen wij diverse stichtingen en goede doelen en investeren we voortdurend in manieren om 

productie, transport en verpakkingen duurzamer te maken.  

 

Voor onze logistieke afdeling zijn wij zoek naar een: 

 

Logistiek Manager 

40 uur 

Algemeen 
Je bent verantwoordelijk voor het beheren van het magazijn en de door jou vastgestelde logistieke 
processen. Je brengt de logistiek binnen het bedrijf naar een hoger, professioneler niveau en hebt hier 
dan ook eerdere ervaringen in opgedaan. 
 
Werkzaamheden 

 Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor de administratieve en logistieke ontvangst 
(conform de BRC en HACCP norm) van de inkomende grondstoffen en verpakkingen. Je 
checkt natuurlijk meteen even of het allemaal klopt, kwalitatief in orde is en plaatst ze in het 
magazijn. 

 Daarnaast verzorg je het interne transport van de ene naar de andere productiehal en maak je 
eindproducten verzendklaar voor transport naar klanten, waar je ook de vrachtbrieven voor 
maakt. Dagelijks werk je dan ook de logistieke administratie bij en onderhoudt je contacten 
met leveranciers & transporteurs. 

 Je werkt nauw samen met o.a. de Supply Chain Planner en afdelingen Productie en Sales, en 
hebt op die manier een belangrijke rol in het naleven van de dagelijkse productieplanning.  

 Voor de interne organisatie fungeer je als vraagbaak op het gebied van voorraad, 
houdbaarheid en kwaliteit. 

 Je stelt een verbeterplan op voor een efficiënte routing in het magazijn en houdt rekening met 
de opslagbeperkingen. 

 In de nabije toekomst ga je deel uitmaken van het projectteam voor de aanschaf en 
implementatie van een ERP systeem. 

 

Functie eisen 

 Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau. 

 Je hebt bewezen werkervaring in het maken van een efficiënt magazijn  verbeterplan en het 
invoeren hiervan op de werkvloer. 

 Je kunt per voorkeur werken met desadv –level 4 en geautomatiseerde systemen 

 Je hebt ruime kennis van HACCP eisen. 

 Je beschikt over een geldig heftruckcertificaat. 

 Je spreekt en schrijft goed Nederlands. 

 Je kunt zelfstandig werken, maar ook goed samenwerken, bent flexibel, proactief en accuraat. 



 

 Verder vinden wij een vriendelijke, collegiale en klantgerichte instelling belangrijk. 

 Kennis van de BRC of een andersoortig kwaliteitssysteem is een pré. 

 Het zou mooi zijn als je affiniteit hebt met duurzame en biologische producten. 
 

Aanbod 

Je bent onderdeel van een enthousiast team dat dagelijks bezig is met het bouwen aan een mooi 

bedrijf in de natuurvoedingssector. Wij hebben een actieve personeelsvereniging die een paar keer 

per jaar activiteiten organiseert en houden jaarlijks een BBQ met partners en kinderen. Wij bieden een 

zeer afwisselende functie binnen een internationaal georiënteerd bedrijf met duurzame 

uitgangspunten. Uiteraard zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de zwaarte 

van de functie. Aanstelling zal in eerste instantie zijn op basis van een tijdelijk contract. Een vast 

dienstverband behoort hierna tot de mogelijkheid. Salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding, 

conform de zwaarte van de functie. 

 

Informatie en reageren 

Ben je niet afgeschrikt door alle eisen en werkzaamheden binnen onze informele organisatie en ben jij 

die fijne collega die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatie naar HR@joannusmolen.nl, ter attentie 

van Wendy Kruikemeijer, HR Manager.   

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com of een mail 

sturen naar Wendy Kruikemeijer, HR@joannusmolen.nl  (aanwezig op dinsdagen). 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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