
 
 

Voor STEF Bodegraven zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

 

Site Manager Bodegraven 
 
In deze uitdagende rol ben je als Site Manager verantwoordelijk voor onze locatie in Bodegraven. 

Bodegraven is onze grootste vestiging (ruim 40.000 m2 en ruim 150 medewerkers) in Nederland en 

een zogeheten ‘Mix-Kitchen site’ waarbij wij voor diverse klanten (meer dan 100) hun logistieke 

activiteiten uitvoeren.  

 

Je bent verantwoordelijk voor 3 aandachtsgebieden:  Nationale en Internationale 

transportactiviteiten, Crossdocking en Warehousing. 

 

Wat ga je doen? 
De Site Manager is verantwoordelijk voor een correcte, efficiënte en veilige uitvoering van alle 
bedrijfsactiviteiten van de transport en logistieke processen op de site en draagt zorgt voor: 
 

• Continue waarborging en ontwikkeling van de meest optimale dienstverlening richting de 
klanten om hiermee de winstgevendheid en commerciële activiteiten van de site, rekening 
houdend met de belangen van de STEF Groep en het afgegeven budget, te vergroten; 

• Medeverantwoordelijk voor het afstemmen, coördineren en begroten van budgetten en deze 

operationeel en financieel bewaken; 

• Het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van de medewerkers en het potentieel binnen 

de site. Dit in een klimaat van goede onderlinge relaties en in overeenstemming met de waarden 

van de Groep, en het realiseren en behouden van een kwalitatief hoogstaande werk- en 

arbeidsomstandigheden; 

• Het definiëren en prioriteren van de Operations en Sales strategie en hieruit voortvloeiende 
actieplannen om de doelstellingen en ambities van de site te bereiken; 

• Het aansturen van de dag dagelijkse operatie met aandacht voor de kwaliteit, efficiëntie, 
deadlines, verbeteringen, enz.; 

• Toezicht houden op de commerciële en operationele winstgevendheid en door de economische 
impact van de ondernomen acties te analyseren; 

• Komen met verbeter- en projectvoorstellen om de performance van de site te verbeteren en 
deze ook tot uitvoer brengen. 

 

Je zult leidinggeven aan het MT Bodegraven bestaande uit de Operations manager, 

Transportmanager, Crossdock manager, Logistiek manager en Customer servicemanager. Vanuit de 

STEF Holding Nederland zul je ondersteund worden door onder andere de Sales, Finance en HR-

afdelingen. 

  

Wat breng jij mee? 

• Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding; 

• Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring binnen de Transport en Logistiek als allround site 
manager, met aantoonbare bereikte operationele en commerciële resultaten; 

• Leiderschap en de kwaliteit om anderen te ontwikkelen; 



 
 

 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, 
onderhandelings- en commerciële vaardigheden; 

• Je combineert moeiteloos strategisch denken met een ‘Hands-On’ instelling; 

• Je bent analytisch vaardig en je hebt een gestructureerde werkwijze; 

• Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift; 

 
Wat kun je verwachten bij STEF  

• Een functie met veel ruimte voor eigen ontwikkeling, inbreng en verantwoordelijkheid; 

• Marktconform salaris en een bonusregeling; 

• Goede pensioenregeling, basis en excedent; 

• Een Leaseauto / Laptop / Telefoon; 

• Overige arbeidsvoorwaarden conform cao Beroepsgoederenvervoer; 

• Opleidingen en trainingen ter ondersteuning van je functie en eigen ontwikkeling; 

• Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s; 

• De mogelijkheid om aandelen te kopen van STEF, zodat je direct deelt in ons succes; 

• Werken bij een groeiende, dynamische, internationale transport en logistieke dienstverlener. 
 
Over STEF:                                   

STEF is dé Europese specialist in food supply chain logistics. We werken met 20.000 mensen in 8 

Europese landen. In Nederland hebben we vier vestigingen. Inmiddels bestaat STEF ruim 100 jaar en 

hebben we een geschiedenis vol aandacht voor de maatschappij om ons heen.  

 

Via ons unieke transportnetwerk vervoeren we gekoelde, diepgevroren of ongekoelde 

voedingsmiddelen door heel Europa, volledig volgens alle veiligheidsnormen. En we hebben oog voor 

het milieu: via ons ‘Moving Green’ programma dragen we ons steentje bij aan de energietransitie, met 

minder broeikasuitstoot en koolstofarm energiegebruik. 

 

We zijn vernieuwend met onze flexibele en sterk gedigitaliseerde Supply Chain. Zo werken we efficiënt 

en met de hoogste kwaliteit. En dat leidt tot super tevreden klanten! 

 
Tijd voor actie! 
Heb je interesse? Solliciteer dan meteen door je CV met motivatie te e-mailen 
naar STEF_Bodegraven_HR@stef.com.  
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