
  

  

 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van 
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de 
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar: 

 

Logistic Engineer 
40uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Als Logistic Engineer bied je projectondersteuning en leid je zelfstandig verbeterprojecten. Je ontwikkelt logistieke 
concepten, rekening houdend met de wensen van de klant, haalbaarheid en duurzaamheid. Je initieert, 
analyseert, coordineert en voert verbeteringen uit in de supply keten vanuit derden en vanuit onze drie 
productielocaties in Nederland.  
  
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe planningsfunctionaliteiten 
en de optimalisatie in de supply chain. Ook beheer je de database t.b.v. de data analyses waarop je de 
verbeterprojecten initieert. 
 
Wij geloven in een hands-on aanpak waarbij je ook op operationeel niveau werkzaam bent.Je krijgt dus de 
mogelijkheid om in verschillende logistieke rollen mee te werken en daar zo je stempel op te drukken. 
 
In deze functie rapporteer je aan de Supply Chain Mananger. 
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je hebt een afgeronde HBO- of WO opleiding bij voorkeur richting Logistiek of (Technische) Bedrijfskunde 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een logistieke functie in de FMCG branche of bent een starter op WO 
niveau.  

• Je hebt kennis van Supply Chain en logistieke processen in de FMCG branche 

• Je hebt ervaring met het werken met SAP en BI 

• Je bent analytisch en bent in staat projectmatig te werken 

• Je bent ondernemend/toont eigenaarschap en bent stressbestendig 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift 

 
Wat voor ons gesneden koek is. 
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en 
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich 
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers. 
 
Enthousiast? 
Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar 
recruitment@peijnenburg.nl  
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