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GEZOCHT! VACATURE! 
 
Kringwinkel Hageland is een leerbedrijf met klimaatambities en zet elke dag in op de talenten van haar 
315 medewerkers. We verwerken jaarlijks meer dan 3250 ton herbruikbare goederen en geven zoveel 
mogelijk spullen een tweede leven. Onze organisatie is al 27 jaar goed voor mens, milieu en 
portemonnee. Surf ook naar kringwinkelhageland.be voor meer info over onze werking, missie en visie. 
 
Om het managementteam van onze organisatie te versterken zijn we dringend op zoek naar een: 

 

 OPERATIONEEL MANAGER  
 MET ERVARING IN LOGISTIEK & DISTRIBUTIE 

 
 
JOUW PLAATS IN ONS BEDRIJF 
 
Je bent lid van het managementteam van Kringwinkel Hageland. De directeur is je directe 
leidinggevende. Je bent verantwoordelijk voor de productketens meubelen, huisraad, textiel, elektro 
en fietsen en het logistiek team. Je afdelingen tellen in totaal 150 VTE. 
 

JOUW OPDRACHT 
 
Het verzekeren van een efficiënte interne doorstroom en maximale verkoop van de goederen verwerkt 
door de productketens meubelen, textiel, huisraad, elektro en fietsen. 
 

JOUW TALENTEN 
 

 Omgevingsbewustzijn: je wordt getriggerd door circulaire economie en volgt de nieuwe 
tendensen in de sector op de voet op 

 Plannen en organiseren: je houdt van orde en structuur en werkt doelgericht. Je schept 
duidelijke kaders en bent vasthoudend in je beslissingen 

 Samenwerken: je werkt graag met anderen samen om de gezamenlijk resultaten te behalen 

 Klantgerichtheid: je richt je op de wensen van de externe en interne klanten én houdt rekening 
met de kosten en baten voor onze organisatie 

 Je bent sterk analytisch ingesteld en hebt oog voor het in kaart brengen, optimaliseren en 
monitoren van processen 

 Je bent leergierig en hebt een kritisch oog voor verbeteringen 

 Je bent minimum in het bezit van een bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring) 
 

JOUW TAKENPAKKET 
 

 Als lid van het managementteam geef je mee inhoud aan de strategie van Kringwinkel 
Hageland 

 Je vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen, acties en KPI’s voor het logistiek team 
en de productketens (meubelen, huisraad, elektro en fietsen en textiel) 
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 Je koppelt hieraan actieplannen met realistische tijdsfasering en effectieve inzet van mensen 
en middelen 

 Je bent verantwoordelijk voor het maximaliseren van het aantal kg hergebruik van goederen 
en materialen en voor het minimaliseren van de afvalstroom 

 Vanuit je logistieke expertise optimaliseer en beheer je de goederenstromen binnen onze 
circulaire economie 

 Je versterkt de logistieke processen door duidelijke, eenvoudige en transparante procedures 
uit te werken 

 Je volgt de vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends in onze sector en ontwikkelt samen met 
partners innovatieve alternatieven voor de instroom en doorstroom van goederen en 
materialen 

 Je geeft leiding aan de 3 teamleiders en de logistiek verantwoordelijke en stemt de 
verschillende productketens op elkaar af 

 Je werkt nauw samen met de manager verkoop om de juiste goederen en materialen op de 
juiste plaats op het juiste moment een tweede leven te kunnen geven 

 

JOUW ERVARING 
 

 Je hebt managementervaring in logistiek, distributie en/of supply chain, bij voorkeur binnen 
de circulaire economie 

 Je hebt ervaring in het beheer en de optimalisatie van logistieke processen 

 People management: je toont respect, je draagt genomen beslissingen uit en volgt deze 
kordaat op. Je zet actief in op het leren van je medewerkers. Je stuurt je medewerkers zowel 
mens- als resultaatgericht aan. Je bent een coach voor de teamleiders van je productketens 

 

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN? 
 

 Zinvol werk en een uitdagende job in een toonaangevend bedrijf binnen de sociale en 
circulaire economie, in een file-arme regio 

 Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur 

 Marktconforme verloning (PC 327) 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, onkostenvergoeding, terugbetaling 
openbaar vervoer (trein) 

 Je werkplek (Walstraat 2 Tienen) is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (trein of 
bus) 

 Opleidingen en bijscholingsmogelijkheden 
 
 
Talenten van mensen zijn voor ons belangrijker dan geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, 
etnische afkomst of nationaliteit. 
 
 

NU SOLLICITEREN? 
 
Mail je CV en motivatiebrief dan vandaag nog naar jobs@kringwinkelhageland.be 
Meer info over deze job via Manager HR en Communicatie, Muriel Vermeersch: 016/765390 
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