Business Logistics Manager
Heb jij een aantal jaren ervaring in de transportwereld? Ben jij in
staat om met warehousing en transport bij te dragen aan
klanttevredenheid? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie
Eska is de wereldmarktleider in de markt voor grafisch karton. Sinds 1 juli
2021 maakt Eska deel uit van de RDM groep. RDM is de toonaangevende
producent op het gebied van gerecycled karton en de grootste producent in Italië, Frankrijk en
op het Iberische schiereiland. Binnen de RDM groep vormen de twee Eska fabrieken samen met
RDM-Ovaro het zogenaamde Solid Board cluster. Eska is van oudsher een traditioneel
productiebedrijf, maar is zich volop aan het ontwikkelen waarbij de focus meer en meer op de
luxe verpakkingen komt te liggen. Uit oud papier wordt meer dan 275.000 ton karton gemaakt
in de fabrieken in Hoogezand en Sappemeer. Daarnaast zijn er verkoopkantoren en
distributiecentra in Virginia (USA), Milaan en Barcelona. Het karton wordt geëxporteerd naar
meer dan 80 landen en onder andere gebruikt voor boeken met een harde kaft (o.a. de Harry
Potter boeken), ordners, puzzels, bordspellen en luxe verpakkingen (o.a. Gucci en Dalmore).
Eska richt zich op operational excellence en het vernieuwen van processen, in het streven naar
perfectie. Het is de ambitie om continu te blijven verbeteren en innoveren om klanten te blijven
bedienen en verrassen. Uiteraard heeft de afdeling Transport hier een belangrijke rol in.
Om aan deze behoeftes vorm en inhoud te geven, ligt er een boeiende uitdaging in het
verschiet voor bovengenoemde functie.

Duurzaamheid en uitdaging
Eska hecht veel waarde aan duurzaamheid. Naast het gerecycled papier, dat als grondstof voor
massief karton wordt gebruikt, verwerkt Eska de uit het oud papier gesorteerde
verontreinigingen (‘rejects’) tot stoom. Dit wordt in het productieproces gebruikt voor het
drogen en persen van het papier en karton. Hierdoor hoeven de ‘rejects’ niet afgevoerd te
worden waardoor er minder fossiele brandstof ingezet wordt. Binnen Eska willen wij de kennis
en het gebruik van duurzame processen naar een nog hoger niveau tillen. Transport heeft een
belangrijk aandeel in het verduurzamen van de gehele supply chain: denk hierbij aan het
optimaliseren van lading, het inrichten van modal shift, etc.

Wat ga je doen?
Eska is een van de grotere verladers in Noord-Nederland. Op jaarbasis gaan vanaf beide
Nederlandse locaties meer dan 15.000 vrachtwagens en zo’n 5.000 zeecontainers met massief
karton op weg naar klanten. Vanuit ons servicecenter in de Verenigde Staten zijn dit ook nog
eens meer dan 5.000 vrachtwagens.
Je bent ervoor verantwoordelijk dat al deze activiteiten - inclusief externe warehousing - in
goede banen wordt geleid. Je zorgt voor het onderhouden - en waar nodig opzetten of
verbeteren - van transport- en warehousenetwerken naar onze klanten. Je maakt afspraken met
transporteurs, forwarders, brokers en rederijen over prestaties, condities en prijzen en evalueert
deze afspraken op regelmatige basis. Je bent aanspreekpunt voor de douane en tevens
kennisdrager op het gebied van export (regelgeving, documentatie). Binnen de RDM Groep ben
je kennisdrager op het gebied van zeetransport. Tevens ben je verantwoordelijk voor de
volledige documentaire afhandeling van het zeetransport teneinde betalingszekerheid te

verkrijgen van de aan de klant geleverde zendingen. Je bent vertegenwoordiger in de Raad van
Zeeverladers. Je bent key user/process owner op het gebied van transport, externe warehousing
en consignment in ons ERP systeem en zorgt voor een uniforme manier van werken over de
verschillende fabrieken. Waar nodig ontwikkel je samen met de sales managers en eventueel de
klanten nieuwe modellen om de aanlevering van de producten te garanderen, te verbeteren
en/of te verduurzamen (denk aan andere modaliteiten, tussenopslag etc.). Je houdt continu de
transportkosten in de gaten en waar nodig pas je het transportnetwerk aan. Je signaleert kansen
op ICT gebied welke kunnen helpen om transportproces te verbeteren.
Je geeft leiding aan drie medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operatie,
ondersteunt hen waar nodig en geeft functionele sturing aan het transportproces in de
verschillende service centra. Je bent proactief, speelt in op de ontwikkelingen op
transportgebied, komt met scenario’s en voorstellen ten einde de leveringen naar onze klanten
te garanderen. Je rapporteert aan de Manager Supply Chain en onderhoudt een functionele
band met de RDM procurement afdeling op het hoofdkantoor.

Wat breng je mee?
Je hebt een relevante hbo opleiding, hebt inmiddels ruime ervaring opgedaan en een netwerk
opgebouwd in de transportwereld. Kennis van export buiten de EU en zeetransport (zowel deep
sea als short sea) is een pré. Je hebt kennis van diverse douanevergunningen m.b.t. transport en
weet hoe je het betalingsverkeer juist moet documenteren, zoals het toepassen en afhandelen
van Letter of Credit zendingen, het documenteren van incassozendingen etc.. Je beschikt over
sterke onderhandelingsvaardigheden en weet op het juiste moment de juiste beslissingen te
nemen. Je hebt commercieel en cijfermatig inzicht en bent oplossingsgericht. Je stelt hoge eisen
aan de servicebereidheid en klanttevredenheid. Je bent in staat om een sterke relatie op te
bouwen met de vervoerders zodat ze graag met jou en je team willen samenwerken. Je beheerst
de Nederlandse, Duitse en Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk).

Wat mag en kun je verwachten van Eska?
•
•
•

Je gaat werken in een dynamische, informele en plezierige omgeving
Je hebt een belangrijke bijdrage in de kwaliteitsslag die we maken en daarbij wordt eigen
initiatief gewaardeerd
Een uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden en een goed salaris

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over de functie en organisatie, dan kun je
contact opnemen met Rogier Mensert (r.mensert@eska.com of 06-51501710).

Solliciteren?
Wil je op deze uitdagende functie solliciteren, stuur dan je CV en motivatiebrief naar:
Martine Hondebrink: m.hondebrink@eska.com.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

