
 

HOOFD LOGISTIEK BEDRIJFSKLEDING EN PBM  

Standplaats Nederweert | fulltime 

‘’Krijg jij energie als de klanten volgens afspraak de bestelling compleet en op tijd binnen krijgen? Heb jij 
leidinggevende capaciteiten, maar ben je daarnaast ook een echte teamplayer? Lees dan snel verder!’’ 

Wat ga je doen? 
Als hoofd logistiek van het PBM-magazijn (Persoonlijke Beschermings Middelen) ben je de verantwoordelijke 
voor het magazijn in Nederweert, en geef je dagelijkse leiding aan een zestal kledingbedrukkers, en twee 
logistieke medewerkers. Je vindt het fijn niet alleen het team van logistieke medewerkers en kledingbedrukkers 
aan te sturen, maar jouw collega’s ook te ondersteunen waar nodig. Zo signaleer je ook eventuele verbeterpunten 
en kun je taken coördineren.  Je denkt niet alleen aan de logistieke processen, maar ook aan het commerciële 
proces binnen het PBM-magazijn. Bij gecompliceerde vragen van de verkopers Bedrijfskleding en PBM, die niet 
direct binnen het proces van het magazijn passen. zie je liever mogelijkheden dan problemen. 

Een greep uit je taken pakket: 
Je bent verantwoordelijk voor het complete logistieke proces, zowel digitaal als op de werkvloer. Hierbij 
ondersteun je de logistieke medewerkers en bedrukkers te Nederweert. Daarnaast ondersteun je de verkopers 
Bedrijfskleding en PBM. Jij bent pas echt vrolijk als alle processen binnen het magazijn goed lopen, en het 
magazijn netjes en geordend is. Daarbij bedenk en implementeer je graag de meest efficiënte magazijn lay-out. 
Verder heb je de volgende taken: 

• Je draagt zorg dat de inkomende goederen in goede orde worden ontvangen en opgeslagen/ uitgereikt, 
waarbij een optimale service voor de leveranciers centraal staat. 

• Je waarborgt de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd door je medewerkers in het magazijn. 
• Je bent verantwoordelijk voor het zo goed en snel mogelijk orders klaarmaken voor de klant. 
• Je voert de functionerings- beoordelingsgesprekken in Nederweert. Hiermee krijg je inzicht in de 

kansen en risico’s van jouw personeel, waarop je kan anticiperen. 
• Je voert inventarisaties uit, zodat de voorraadbetrouwbaarheid en financiële controles kunnen worden 

gerealiseerd. 
 
  



 

Wij bieden: 
• Een salaris conform de cao Technische Groothandel, afhankelijk van jouw kennis en ervaring.  
• Mogelijkheden tot het volgen van extra benodigde opleidingen.  
• Prima arbeidsvoorwaarden. 
• Afwisselende werkzaamheden in een klein en dynamisch team. 

Wat neem je mee? 
Jij herkent jezelf in de woorden kwaliteit, zorgvuldigheid en teamplayer. Je vindt het belangrijk dat alle 
bestellingen naar wens van de klant op tijd en compleet worden bezorgd.  
Je bent communicatief sterk, neemt je eigen verantwoordelijkheden en gaat een uitdaging niet uit de weg. 
Daarnaast geef je graag het goede voorbeeld aan jouw personeel, want je vindt dat een goed voorbeeld doet 
volgen! Verder neem jij het volgende mee: 

• Je hebt ervaring in een dergelijke leidinggevende rol in de logistiek. Hierbij ben je niet alleen bereid om 
leiding te geven, maar ook de medewerkers in het PBM-magazijn te ondersteunen waar nodig.  

• Je hebt mbo werk- en denkniveau. 
• Je bent bij voorkeur in het bezit van een heftruckcertificaat en BHV diploma. 

 
Over Polvo PBM (Onderdeel van Polvo BV) 
Polvo PBM levert persoonlijke beschermingsmiddelen aan onze klanten. Persoonlijke beschermingsmiddelen is 
een ander woord voor werkkleding, en bijbehorende materialen, zoals werkschoenen, helmen en meer.In het 
PBM-magazijn in Nederweert worden alle PBM’s voorzien van applicaties, zoals het bedrukken en/of borduren 
van logo’s op de PBM’s. Het dagelijkse team in Nederweert bestaat uit een zestal bedrukkers van de 
bedrijfskleding. Daarnaast zijn er ook nog twee allround logistiek medewerker die diverse taken binnen het 
magazijn uitvoert. 
Polvo PBM is onderdeel van Polvo, een BV van 13 gerenommeerde ijzerwarenvakhandels met 51 vestigingen 
door heel Nederland.  

Heb je interesse? 
Reageer dan op deze vacature en stuur je CV en motivatiebrief naar vacature@polvobv.nl . Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Pascal van Valen, verantwoordelijke voor de werving- en selectie bij 
Polvo BV via p.vanvalen@polvobv.nl of telefonisch via 088 765 1968.  

Alle sollicitaties zullen met de uiterste vertrouwelijkheid in behandeling worden genomen. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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