
Summery Cosmedical Group is een passievolle en dynamische scaling-up organisatie in de cosmeticabranche.  
Een familiebedrijf gevestigd op het landgoed in Bornerbroek en met een logistiek center in Rijssen, waar drie cosmeticahuizen, een Experience 
Center, de Academy, een shop, showroom en conceptsalons zijn ondergebracht en waar negen afdelingen met ruim 45 medewerkers dagelijks 

bezig zijn voor de klant. Onder ons label vallen de bekende merken IK Skin Perfection, Cenzaa Nederland en Extenso Skincare.
Om te waarborgen dat de keten van inkoop en logistiek binnen de organisatie succesvol is, zoeken wij voor deze twee gedreven teams een 

people manager met passie voor het optimaliseren van processen. Je analyseert de processen, zet verbeteracties uit en je verbindt de teams, 
zodat door geweldig teamwork en een efficiënte werkwijze de meest spectaculaire resultaten worden bereikt!

WAT GA JE DOEN?
In jouw rol als Supply Chain Manager geef je operationeel leiding aan twee teams binnen Summery Cosmedical Group, te weten Supply 
Chain (inkoop) en Logistiek. Je bent eindverantwoordelijk voor het succes van deze afdelingen en stuurt in totaal een team van zeven 
enthousiaste collega’s aan. Als Supply Chain Manager ben je de specialist die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het creëren 
van een zo effectief en efficiënt mogelijke keten. Deze keten bestaat uit het proces dat betrekking heeft op alle inkomende en uitgaande 
transportstromen, opslag en voorraadbeheer, inkoop, toevoer- en verwachtingsmanagement, productie, planning en orderverwerking. De 
gehele keten heeft als doel de verkoop van producten en diensten optimaal te kunnen vormgeven.Jij monitort binnen het bedrijf de stroom 
van goederen en diensten van de leverancier tot aan de uiteindelijke klant. Binnen de groeiende organisatie is het jouw taak om de huidige 
inkoop- en logistieke processen in kaart te brengen, te analyseren en verbetervoorstellen te doen. Je gaat vervolgens aan de slag om 
deze plannen te implementeren en streeft naar een effectieve en efficiënte werkwijze, slimmer werken! Jij bent een inspirator en motivator: 
je inspireert het team om de hoogst mogelijke resultaten te bereiken en je stimuleert hen om de processen te optimaliseren. Je bent een 
people manager, je hebt een groot empathisch vermogen, luistert naar jouw team en collega’s en biedt hen de ruimte om mee te denken. 
Je werkt met doelstellingen en KPI’s, zowel op persoonlijk als afdelingsniveau, en je begeleidt het team om te werken met hun persoonlijke 
doelstellingen en zichzelf te blijven ontwikkelen.

WAT NEEM JE MEE?
• Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting logistiek & inkoop;
• Ruime ervaring in een aansturende rol in een soortgelijke functie;
• Ervaring in een organisatie met een eigen ontwikkel- en/of productieproces;
• Kennis van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Empathisch vermogen, natuurlijk leiderschap en organisatietalent;
• Uitstekende onderhandelings- en communicatieve vaardigheden;
• Het vermogen om besluiten te nemen en een procesmatige instelling;
• Stressbestendigheid en de drive om deadlines te behalen;
• Een beschikbaarheid van minimaal 32 uur per week.

WIL JIJ MEER WETEN OVER SUMMERY COSMEDICAL GROUP?
Bekijk de volgende pagina en check daarna onze bedrijfsfilm! 

ZOEKEN WIJ JOU?
Zoeken wij jou?! Dan zien we graag je reactie tegemoet. Stuur jouw persoonlijke verhaal en CV met foto naar info@summery.nl t.a.v. afdeling 
Personeelszaken. 
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Wij bieden jou een uitdagende functie binnen het meest gedreven team 
van Twente, een organisatie met een familiecultuur en een club met zeer 
gepassioneerde collega’s, waar het Community-gevoel met onze collega’s en 
klanten voorop staat. Ben je nieuwsgierig geworden? Bekijk onze bedrijfsfilm 
en maak alvast kennis met ons. Werken bij Summery, dat wil je!

WIJ BIEDEN JOU!
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https://www.youtube.com/watch?v=W3gy7ifl4VA
https://www.cenzaa.nl
https://www.ik-skinperfection.nl
https://webshop.summery.nl/extenso-skincare.html
https://webshop.summery.nl/salon-producten.html
https://www.summery.nl
https://www.youtube.com/watch?v=W3gy7ifl4VA
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