
 

Wie zijn wij?   
 

Fresenius Kabi is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life! 
 

Sinds 2021 produceren we in Emmer-Compascuum op hoog volume miljoenen EasyBags met klinische 

(sonde)voeding. De fabriekshal is hiervoor speciaal verbouwd. Enterale of klinische voeding is speciale drink- 

of sondevoeding waarin alle benodigde voedingsstoffen zitten die een patiënt per dag nodig heeft. 

Specialistisch werk dus, waarvoor we nieuwe medewerkers zoeken met een gezonde dosis nieuwsgierigheid 

en de bereidheid om hard te werken en veel te leren! 

 

De medewerkers zijn de pijlers onder ons succes. Ons personeelsbeleid is altijd toekomstgericht. Zo dragen we 

allemaal bij aan de wereldwijde groei van Fresenius Kabi. Met opleidingen en trainingen ondersteunen we je in 

je nieuwe werkomgeving. 

 

Taken en verantwoordelijkheden  
 

Wat ga je doen als Senior Warehouse Manager? 
 

• In deze functie ben je verantwoordelijk voor de verdere implementatie van processen en procedures, 

zoals de implementatie van AGV en WMS. Maar ook zaken op het gebied van 5/6S, lean en continue 

verbetering. 

• Daarnaast geef je direct leiding aan de Supervisor Warehouse en voert samen met hem 

beoordelingsgesprekken en je support hem bij het maken van de personeelsplanning. 

• Ook ben je verantwoordelijk voor het ziekteverzuim van het gehele warehouse team.  

 

Dit is een kleine inkijk van wat je kunt verwachten in deze verantwoordelijke functie! 

        
Profiel 
 

• Afgeronde opleiding HBO niveau richting logistiek 

• Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

• Kennis van ERP-systeem 

• Goed Nederlands en Engels in woord en geschrift 

• Leidinggevende capaciteiten 

• Resultaat- en kwaliteitsgericht 

• Communicatief vaardig 

 

Aanbod 
 

• Marktconform salaris en vaste eindejaarsuitkering 
• 26 vakantiedagen + 12 ADV-dagen 

• Reiskostenvergoeding 
• Enthousiaste personeelsvereniging 

• Veel aandacht voor training 
 
 
 



 

Sollicitatie 
 

Is jouw interesse gewekt? Reageer dan direct met een motivatiebrief en cv onder vermelding van 

vacaturenummer 21-1379 per email te sturen aan: hr.nl@fresenius-kabi.com 

 


