
	 	
	
	
	
	

Door de groei van onze orderportefeuille, zijn wij voor onze 
interne materieeldienst in Zutphen op zoek naar een 

	

Logistiek beheerder 
materieeldienst 

	
Als logistiek beheerder ben je verantwoordelijk voor het 
beheer van materieel, magazijn en het terrein. Je richt je 
enerzijds op een structurele en procesmatige wijze van het 
aannemen en verwerken van bestellingen en orders en 
anderzijds op het logistieke beheer van zowel het inkomende 
als uitgaande materieel. 
 
Jouw profiel 
Als logistiek beheerder is het van belang dat je beschikt over 
een goed organiserend vermogen. Je verwerkt hierbij zowel 
geplande orders als spoedbestellingen op een efficiënte wijze. 
Je hebt veel contact met de uitvoerders en bent 
communicatief sterk. Het bouwproces verloopt steeds sneller 
waardoor je ook als logistiek beheerder veelal onder grote 
tijdsdruk staat. Ook dan is het belangrijk dat je het overzicht 
weet te behouden en de juiste prioriteiten kunt stellen. Je 
bent een echte teamplayer die van aanpakken houdt. 
 
Wij vragen  
-   Een afgeronde mbo-opleiding niveau 3 
-   Relevante kennis en ervaring in een soortgelijke functie 
-   Bouwkundig en technisch inzicht 
-  Kennis van materieel en Arbo 	
 
Wij bieden 
Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een 
dynamische werkomgeving waarbij je voldoende kansen krijgt 
om jezelf te ontwikkelen. Het betreft een fulltime 
dienstverband met een marktconform salaris. 
 
Interesse? 
Stuur dan je motivatiebrief en cv vóór 24 mei a.s. per mail 
naar personeelszaken@reinbouw.nl t.a.v. Cindy Bos. Wil je 
eerst nog meer informatie over de functie, dan kan je contact 
opnemen met Jos de Bruijn, adjunct-directeur realisatie.  
 
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Reinbouw is een zelfstandig en 

dynamisch bouwbedrijf. Wij zijn 

gespecialiseerd in de ontwikkeling, 

bouw en renovatie van woningen. 

Ook de combinatie van wonen met 

functies zoals zorg, winkels, scholen 

en kantoren is ons niet vreemd. Het 

belang van onze klanten staat bij 

ons voorop. Of het nu gaat om 

particulieren, bedrijven, woning-

bouwcorporaties, instellingen of 

beleggers. Met ruim 80 mede-

werkers en vestigingen in Dieren, 

Zutphen en Almere realiseren wij 

een omzet van circa € 70 mln. 

 

Industrielaan 8  
Postbus 24  
6950 AA  Dieren  
T 0313-49 19 49  
info@reinbouw.nl  
www.reinbouw.nl 


