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Functieomschrijving 
o Warehouse Coordinator BP (Logistiek administratief) 5-ploegen 

 

Rapporteert aan: 
o Teamleider H&Bl 

 

Doel van de Functie: 
o De warehouse coördinatoren (drie verschillende afdelingen Logistiek 

Centrum Den Bosch (LCDB), brouwerij locatie inbound en brouwerij locatie 
export) hebben binnen bestaande kaders en richtlijnen een operationeel 
aansturende rol en geven functioneel sturing aan de logistieke operators. 
(waaronder pendel- hef- en reachtruckchauffeurs) Administratief en fysiek 
(laten) afhandelen van inkomend en uitgaand product en/of materiaal, 
voorraadbeheer en het coördineren en aansturen van het logistieke 
deelproces inbound en/of export. Initiëren en uitwerken van verbeteringen. 
Onderhouden van contacten met in- en externe partijen. Verzorgen en waar 
nodig bijsturen van het logistiekproces, registreren en controleren laad- en 
losactiviteiten zodanig dat binnen de afgesproken normen wordt voldaan aan 
de gestelde tijd- en kwaliteitseisen, tevens ben je het aanspreekpunt voor 
binnen- en buitenlandse chauffeurs. 

 

Veiligheid 
o Uitvoeren van de werkzaamheden volgens de HACCP-, ARBO-, ISO-, TPM-, 

milieu- en veiligheidsprocedures en werkinstructies. 
o Meldt onveilige situaties, (bijna) ongevallen en storingen door de standaard 

registratietool en verstrekt de benodigde informatie en locatiegegevens. De 
analyse dient samen met een teamleider doormiddel van een 5*Why gedaan 
te worden. 

o Schade en storingen rapporteren. 
o Veilig werkvergunning schrijven in samenspraak met de uitvoerende partij 

om het werk zo veilig mogelijk uit te laten voeren. 
o Truckinspectie. 

 

Verantwoordelijkheden/kerntaken   

Gezien de functie van toepassing is op drie verschillende afdelingen (regelcentrum LCDB, inbound en 
export) kunnen bepaalde verantwoordelijkheden/kerntaken afdeling afhankelijk zijn. 

o Begeleiden en instrueren van externe chauffeurs en collega’s. Zorgt voor 
correcte dienstoverdracht (productie, blokkades, bezetting, afwijkingen, 
prioriteiten en risico’s) en stemt werkzaamheden af met collega’s, informeert 
interne en externe partijen. 

o Optimale dag bezetting afstemmen over de deelgebieden. Gedurende de 
dienst bijsturen, rekening houdend met de piekbelasting, aflossing en 
verlofaanvragen. 
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o Aanleveren en implementeren (iom en/of in samenwerking met teamleiders) 
van verbetervoorstellen. Het werken aan continu verbeteren van 
werkzaamheden en processen door deel te nemen aan (TPM-) projecten. 
Analyses worden gedaan door middel van 5*Why. 

o Veiligheidsprocedures en werkinstructies vastleggen en up-to-date houden. 
o Schoon, hygiënisch, veilig en opgeruimd houden van de werkomgeving en het 

materiaal door middel van 5S en audit rondes. 
o Bij het disfunctioneren van de distributiemiddelen de juiste actie uitzetten 

(facilitair loket, VIBO, etc.) en registreren. 
o Rijden op heftrucks en reachtrucks in het magazijn met rijroutes en 

verkeersregels. 
o Coördinatie van de heftruckchauffeurs in en buiten het magazijn. 
o Onderhoudt communicatie met: 

 
o Support  
o Chauffeurs 
o Brouwen 
o Regelcentrum LCDB en/of inbound/ Export 
o Verpakken 
o Operational Scheduling 
o Kwaliteitsdienst 
o All rounders (monteurs)  
o Beveiliging  
o VIBO 
o Milieudienst 
 

o Escaleren bij dreigende productiestilstand (geen aan- en/of afvoer, magazijn 
vol), ongevallen, etc. 

o Gebruik en beheer van mailbox. 
o Daily Control System, 
o Opvragen en analyseren van het chargeoverzicht 
o Ondersteunen van het op peil krijgen, en houden, van het kennisniveau in de 

ploeg. Advies uitbrengen aan leidinggevende over gewenste opleiding en 
actief sturen op het integreren van de medewerkers over de deelgebieden en 
de medewerkers ook laten rouleren over de deelgebieden. 

o Het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag door open communicatie te 
stimuleren en transparant zijn (voorbeeldfunctie). Leren omgaan met 
feedback en dat ook van andere medewerkers verlangen (conflicthantering. 

o Beheer, registratie en uitzetten van de juiste acties bij ontvangst 
blokkadepallets.   

o WMS 
o Registeren en het uitzetten van de juiste acties bij ontvangst 

blokkademateriaal.   
o Lokaliseren pallets (tracking en tracing)  

o Retour  
o Pallets retour laten brengen naar Verpakken als deze uitgezocht 

moeten worden. 
o Recall 
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o Tracking en tracing van pallets.  
o Productieplan interpreteren. 
o Voorraadbeheer productielijnen.   
o Het bestellen van materiaal in MES 
o Achterhalen en analyseren productiegeschiedenis.  
o Opvragen en analyseren orderinformatie.  
o Binnenkomende vrachten (aanvoerschema) opvragen van alle soorten 

materialen. 
o Overboeken pallets vanuit extern warehouse. 
o Voorraad achterhalen op Staging en storage Location.  
o Boekingen: 
o Ontvangsten direct op sto. Loc. Van Verpakken 
o Retour blik naar eigen opslag 
o Eigen handelingen controleren in SAP 
o Opzoeken, Analyseren en verwerken van I-docs, Cogi’s en ijkingen 
o Administratief en fysiek (laten) afhandelen van binnenkomend product en/of 

materiaal en het coördineren en aansturen van alle logistieke deelprocessen 
binnen het magazijn. 

o Inslag van brouwmaterialen lettende op batch, THT en opslaglocaties.   
o Controleren en archiveren van CMR/vrachtbrieven.  
o Kwantiteit- en kwaliteitscontrole: 
o Bij afwijking de juiste partij contracteren en escaleren. 
o Registreren van afwijkingen in LKS. (leveranciersklachtensysteem) 
o Klachten (te vroeg, te laat, verkeerd geladen, etc.) van leveranciers 

afhandelen (eventueel in samenwerking met Logistic Support). 
o Voorraadhoogte en de prognose (productieplan en aanvoerschema) 

analyseren en nagaan of escalatie noodzakelijk is in verband met volloop 
magazijn – proactief handelen. 

o Vrachten die te laat zijn moeten geanalyseerd worden. De medewerker moet 
beoordelen of de vracht noodzakelijk is voor productie en, indien nodig, 
escaleren naar Operational Scheduling. 

o Is op de hoogte van de specificaties van een pallet (aantal en hoogte). 
o Bij afwijkingen contact met Operational Scheduling en de pallets in overleg 

retour sturen. 
o Invoeren goederen (boekingen) in het systeem(WMS, SAP) 
o Voorraadinventarisatie. 
o Juiste registratie van voorraad op- en afboekingen en 

voorraadverplaatsingen. 
o Opslaglicenties aanmaken. 
o Analyseren verschillen tussen administratieve en fysieke voorraad 

doormiddel van tellen, administratieve voorraad in WMS en SAP voorraad op 
Staging Location. 

o Het voorbereiden, opvragen en sturen van een SAP/WMS 
voorraadvergelijking. 

o Tellen en administratief verwerken van emballage pallets.  
o Controle op kwantiteit uitgifte. 
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o Administratief en fysiek (laten) afhandelen van uitgaand product en/of 
materiaal en het coördineren en aansturen van alle logistieke deelprocessen 
binnen het magazijn. 

o Administratief en fysiek (laten) afhandelen van interbrouwerij transporten, 
repackopdrachten, vernietigingsopdrachten en retourzendingen aan 
leveranciers.  

o Organiseren en verzamelen van monsterzendingen en samples in opdracht 
van Logistic support, verpakken of KWD.  

o Analyseren en tijdig escaleren van ordertekorten verpakkingsmateriaal.  
o Uitleveren conform FIFO (First In First Out). 
o Regels rondom kwaliteitsnormen. 
o Opstellen en versturen van afvoerschema’s voor emballage 

Dienstverband 

o Je werkt in een vijf ploegendienst van minimaal 36 uur per week en bent 
bereid tot eventueel overwerk.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

o Je werkt in vast teamverband. 
o Werkzaamheden bestaan uit administratieve taken alsook direkte 

operationele werkzaamheden 
o Je hebt in basis vaste rook- en pauzetijden, rekening houdend met het 

werkaanbod. 
o Functie gerichte opleidingen waarmee je jezelf kunt ontwikkelen zijn 

mogelijk. 
 

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

o Loonschaal E volgens CAO 
o 30% ploegentoeslag volgens cao 
o 160-uur per periode  

 

Functie-eisen. 
o MBO+ werk- en denk niveau 
o Accuraat kunnen werken 
o Assertief  
 

Kenniseisen. 
o Moet op de hoogte zijn van in het werk toegepaste technieken.  
o Daarnaast moet hij de van toepassing zijnde voorschriften en regels kennen 

en kunnen toepassen.  
o Beheersing van de Engelse (in woord en geschrift) en Duitse (in woord) taal.  
o Kunnen omgaan met de intern en extern aangeleverde systemen hieronder 

wordt verstaan: 
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 SAP. 
 WMS Sattstore. 
 MES. 
 LCDB control. 

 

Bijzonderheden of bezwarende omstandigheden. 
o Beeldschermwerkzaamheden. 
o Stressbestendig. 
o Werken in ploegen. 
 


