
Logistics Floor Manager 
 (fulltime) 

–  

KAVO BV  Tweelingenlaan 17  7324 AP  APELDOORN 

KAVO B.V. is al meer dan 35 jaar wereldwijd leverancier van auto-onderdelen voor Japanse en Koreaanse auto’s. Recent 
hebben wij ons specialisme uitgebreid met een volledige range schokdempers en per 2022 zijn wij ook klaar voor de 
toekomst als dé specialist in onderdelen voor elektrische auto’s. Met meer dan 27.000 referenties op voorraad en klanten 
in ruim 80 landen zijn wij één van de grootste aanbieders in de wereld.  
 
Kom je bij ons werken, dan ga je dat doen in een energieke omgeving. Met gepassioneerde collega’s die beschikken over 
een gezonde drive. De markt waarin wij opereren is uiterst dynamisch. Door onze platte organisatiestructuur en no-
nonsens cultuur weten wij volop en snel te schakelen op alle ontwikkelingen in de markt én bij de klant. Pas jij daar tussen, 
dan kan je rekenen op; 

• Een uitdagende baan en groeiende organisatie met een platte organisatiestructuur 
• Een gezellig team collega’s  
• Een informele werkomgeving met volop kansen voor iemand die deze weet te benutten 
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

Om ons magazijnteam te versterken zijn wij op zoek naar een ervaren, betrouwbare en gemotiveerde Logistics Floor 
Manager.  

Het betreft een fulltime  functie in 2-ploegen van maandag t/m vrijdag. De ploegtijden zijn de ene week van 06.00 uur tot 
14.30 uur en de andere week van 13.30 uur tot 22.00 uur (m.u.v. de vrijdag, dan werken we tot 20.00 uur).  

 

Wat ga je doen? 

 
• Aansturen, coachen en motiveren van +/- 10 directe collega’s; 
• Structureren van de inkomende en uitgaande goederen; 
• Zorgdragen voor een veilige en nette werkomgeving;  
• Sparren met je direct leidinggevende (Logistics Warehouse Manager) om te zorgen dat de werkprocessen nog 

beter en efficiënter worden.  
 

 
Wat neem jij mee?  

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 
• Enige jaren ervaring in logistiek 
• Je bent een echte teamspeler, waarbij de mensen uit jouw team voorop staan 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (Engels is een pré) 
• Je bent resultaatgericht, flexibel en je kan wel tegen een beetje hectiek 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van je CV naar Bianca Nijenhuis 
E-mail: bianca@kavoparts.com  Voor informatie bel 055 54 280 65    

mailto:bianca@kavoparts.com

