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FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

Naam functie:   Logistiek Manager 

  

Doel van de functie: 
Het zorgdragen voor de logistieke planning, coördinatie en uitvoering van 
de logistieke ondersteuning op de testlocatie.  

 

Rapporteert aan: Operationeel Manager 

 

Geeft leiding aan: 
▪ Renner overig materiaal 
▪ Materiaal voorbereider 
▪ Medisch schoonmaker 

  

Span of control: ▪ Circa. 8 medewerkers (afhankelijk van aantal teststraten) 

 

Versie: 0.6 – 6 januari 2021 

 
Verantwoordelijkheden: 
▪ Is verantwoordelijk voor de logistieke planning en bevoorrading in en om de teststraten; 
▪ Is verantwoordelijk voor een correct logistiek verloop van het sneltestproces en onderneemt actie bij 
                storingen en/ of calamiteiten; 
▪ Is verantwoordelijk voor het doorgeven van bestellingen van de benodigde materialen o.a. bij LCH; 
▪ Is verantwoordelijk voor het tijdig signaleren van logistieke knelpunten; 
▪ Is verantwoordelijk voor het bijhouden van logboeken, rapportages, meldingen en  
                veiligheidsrapporten; 
▪ Is verantwoordelijk voor het managen van de renners overig materiaal, materiaal voorbereiders en  
                medisch schoonmakers;  
▪ Is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met logistieke spelers; 
▪ Is verantwoordelijk voor het inwerktraject van nieuwe medewerkers (renner overig materiaal,  
                materiaal voorbereider en medisch schoonmaker). 

 
Bevoegdheden: 
▪ De inkoop van medische materialen; 
▪ De inkoop van overige materialen; 
▪ Het onderling inplannen van de eigen uren in overleg met de supervisors (op basis van de doorgegeven  
                benodigde capaciteit vanuit). 

 
Taken: 
Opstartfase: 
▪ Draagt bij aan de analyse voor de logistieke planning en opbouw van de testlocatie in samenwerking  
                met de operationeel manager 
▪ Het inregelen van de supply chain;   
▪ Het afstemmen en coördineren van diverse logistieke stromen;  
▪ Het opbouwen van initiële voorraden;  
▪ Het toezicht houden op de voorraad in het magazijn en in de teststraten; 
▪ Het voltooien van de e-learnings en praktijktraining van de aansturende medewerkers; 
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Runfase: 
▪ Het zorgdragen voor de logistieke coördinatie binnen en buiten de teststraten;  
▪ Het zorgdragen en bewaken van het voorraadbeheer, de bestellingen en de rapportages;  
▪ Het toezicht houden op de voorraad in het magazijn en in de teststraten;  
▪ Het communiceren van de benodigde materialen; 
▪ Het onderhouden van contact met de diverse logistieke spelers;  
▪ Het toezien op de preparatie van de reageerbuizen en het plakken van de stickers op  
                sneltesten/reageerbuizen en de uitgifte aan de renners overig materiaal;  
▪ Zorgdragen dat alle teststraten continu voldoende materialen hebben;  
▪ Het aansturen van de materiaal voorbereider, renner overig materiaal en medisch schoonmaker; 
▪ Bij slecht functioneren van een medewerker, rapporteren naar de betreffende partij (bijv. Randstad); 
▪ Het dagelijks in- en uitchecken met de overige supervisors en medewerkers (waaronder  
                gezondheidscheck, de takenverdeling en de communicatie van het pauzeschema); 
▪ Werkt nauw samen met de Operationeel manager m.b.t. logistieke processen, goederenstromen en  
                contracten; 
▪ Het dagelijks rapporteren van de logistieke status aan de Operationeel manager; 
▪ Het zorgdragen voor de inslag, opslag, documentatie en distributie van het materiaal; 
▪ Het ontvangen van de leveranciers; 
▪ Het digitaal documenteren van de inname en uitgifte van goederen; 
▪ Het inwerken van de nieuwe medewerkers (renner overig materiaal, materiaal voorbereider en  
                medisch schoonmaker); 
 

 
Functie-vereisten: 
▪ Heeft aantoonbare werkervaring m.b.t. inkoop/ logistieke processen; 
▪ Heeft aantoonbare werkervaring in het aansturen van een team. 
▪ VOG screeningsprofiel 45 “Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier” 

 
Competenties: 
▪ Verantwoordelijkheidsgevoel; 
▪ Plannen en organiseren;  
▪ Nauwkeurig; 
▪ Teamspeler; 
▪ Communicatieve vaardigheden; 
▪ Snel kunnen schakelen; 
▪ Probleemoplossend vermogen. 

 


