
Vacature
Hoofd Bedrijfsbureau 

De geschiedenis van Bakeplus gaat helemaal terug naar 1934. Toen werd nog met 
paard en wagen het meel rondgebracht naar de bakkers in Waalwijk. Vandaag de dag 
is het bedrijf uitgegroeid tot een totaalleverancier van bakkers- en 
ijsproducten. Het assortiment is zeer uitgebreid: van noten en zaden tot broodmeel 
en ijshoorntjes. Wil je meer weten over organisatie Bakeplus 
kijk dan op www.bakeplus.nl

Locatie - Venlo | Contract - fulltime (36 uur) | 

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Hylke van Lent: 
hylke.vanlent@bakeplus.nl

Interesse in deze functie?

Supply chain partner

Als hoofd Bedrijfsbureau ben je verantwoordelijk voor de 
gehele aansturing van het magazijn- en logistieke proces 
in onze vestiging in Venlo. Je zorgt ervoor dat alles rondom 
het magazijn, het wagenpark en de administratie hiervan 
op orde is. Je adviseert en analyseert de interne en exter-
ne logistieke stromen en je legt verantwoording af aan de 
Manager Operations.

Wat we bieden
Als je bij Bakeplus aan de slag gaat, kom je terecht in een dynamische 
organisatie met gepassioneerde en enthousiaste collega’s. Het bedrijf 
groeit in sneltreinvaart en richt zich momenteel op nieuwe processen 
en verduurzaming van de business. Je krijgt de mogelijkheid om hieraan 
mee te werken en echt een bijdrage te leveren met jouw to� e ideeën. 
Daarnaast krijg je als hoofd bedrijfsbureau: 
• Een uitstekend salaris passend bij jouw kennis en kwaliteiten
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Jouw verantwoordelijkheden
Jouw verantwoordelijkheden zullen onder andere bestaan uit:

Leidinggeven aan chau� eurs en magazijn medewerkers in Venlo

Coördinatie en uitvoering onderhoud wagenpark, in samenwerking met 

collega’s van andere locaties

Analyses maken van een optimale magazijnindeling

Administratieve ondersteuning van de logistieke processen

Toezien op naleving van de veiligheid, ARBO & netheid 

Onderhoud & aansturen van externe partijen t.a.v. magazijn en logistiek

Optimaal inzetten en onderhoud aan het rollend materieel

We zoeken een enthousiast en gedreven persoon, met minimaal 5 jaar ervaring 
in de logistieke sector. Je vindt het leuk om samen te werken met collega’s, maar 
je kunt ook zelfstandig werken. Je bent in staat om een team aan te sturen en zorgt 
voor een goede planning en bezetting op de afdeling. Een afgeronde Hbo-opleiding
of gelijkwaardig denk en werkniveau is een vereiste. Heb jij de juiste skills, interesse 
in de voedingsmiddelenindustrie en zin om te starten bij Bakeplus? Solliciteer dan 
nu! 

Jouw profi el

Ben jij onze
logistieke
Topper?

Functieomschrijving

Het team van Bakeplus is gezellig en enthousiast. Iedereen 
wil zijn steentje bijdragen binnen de foodmarkt. Momenteel werken er meer dan 120 
medewerkers verdeeld over vier vestigingen: Bree (BE), Haa�ten, Steenwijk en Venlo. 


