
 

Honda is een wereldwijd begrip als ontwerper en producent van moderne, energiezuinige en performante wagens en 

motorfietsen. Daarnaast is Honda ook toonaangevend in het segment van industriële motoren en power producten 

zoals buitenboordmotoren en grasmaaiers. Honda staat voor design, voor en door mensen.  

Honda Motor Europe Benelux is het Sales Headquarter van Honda voor België, Nederland en Luxemburg en staat in 

voor de verkoop van Motorcycles (moto’s & bromfietsen), Cars, Power Products (grasmaaiers, buitenboordmotoren, 

stroomgroepen), spare parts en accessoires. De producten worden gedistribueerd via een uitgebreid netwerk van 

verdelers. Voor deze activiteiten rekenen we dagelijks op een 60-tal enthousiaste collega’s in onze kantoren in Zellik 

en Schiphol-Rijk (NL). Zij werken mee aan het realiseren van de droom van zovele mensen, en dus mogelijks ook jouw 

droom.  

De Motorcycle Sales afdeling bepaalt de marketing - en verkoopstrategieën op maat van de markt. Naast sales 

support bieden we logistieke en administratieve ondersteuning aan het Honda dealernetwerk. Voor deze afdeling zijn 

we op zoek naar een: 

Logistic Coordinator Motorcycle  

 

 

Jouw job / verantwoordelijkheden: 

• Je bent verantwoordelijk voor het stockmanagement van de Honda Motorcycles binnen de Benelux 

• Je berekent de forecast en volgt deze nauwgezet op 

• Je verzamelt op dagelijkse basis alle noodzakelijke informatie m.b.t. de stock en beschikbaarheden, dit houdt 
onder andere in: 

o opvolgen van ETA’s (Estimated Time of Arrival) 
o aanpassen van SAP parameters 

• Je bundelt deze gegevens tot overzichtelijke rapporten en grafieken en past hierop de nodige analyses toe 

• Je volgt de geplande targets op en communiceert hierover dagelijks met de verschillende partijen 
 

Jouw profiel: 

• Je hebt een hogere opleiding in een logistieke of analytische richting 

• Je hebt inzicht in logistieke processen of bent bereid je hierin te verdiepen 

• Je bent een echte krak in Excel, ervaring met SAP is een voordeel 

• Je werkt heel graag met cijfers, databases en spreadsheets 

• Je bent communicatief ingesteld 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels, kennis van Frans is een pluspunt 
 

Wat bieden we: 

• Een boeiende uitdaging binnen een internationale omgeving waarin gewerkt wordt op basis van wederzijds 

respect en vertrouwen 

• Een bedrijf met een mensgerichte aanpak, dat zijn medewerkers realiseerbare mogelijkheden biedt tot 
ontwikkeling en initiatief 

• Een vast contract met een marktconform salaris, een uitgebreid pakket extralegale voordelen en een 

bedrijfswagen 

 

Wil jij graag deel uitmaken van ons team?  

Mail naar: cara.labath@honda-eu.com 


