
 

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.  

Honda Power Products is een afdeling die in drie productcategorieën onder te verdelen is: Tuin & Park, Industrie en 

Marine. Zij leverden inmiddels meer dan 100 miljoen producten aan klanten wereldwijd. Voor deze afdeling zijn we op 

zoek naar een: 

Logistics & Businessplanning Manager 

Jouw job / verantwoordelijkheden: 

• Je bent verantwoordelijk voor de verkoopplanning, analyse en forecast 

• Je bewaakt o.a. de verkoopprestatie van Power Products en de ontwikkelingen in de markt, in relatie tot 
productbeschikbaarheid en voorraadniveaus 

• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van relevante rapportages op het gebied van 
voorraadsituaties, verkoopprestaties, marktcijfers- en ontwikkelingen en overige aanverwante facetten van 
de power product markt 

• Je ondersteunt de District Sales Managers Power Products en hebt daarnaast ook veelvuldig contact met 
Europese hoofdkantoor, de Honda Warehouses in Gent en Aalst en met het globale hoofdkantoor gevestigd 
in Japan. Ook met de dealers onderhoud je contact en bied je support waar nodig 

 
Jouw profiel: 

• Je hebt een Bachelor diploma, bij voorkeur in marketing, supply chain of logistiek 

• Je hebt ervaring in het aansturen van diensten en logistieke processen (supply chain, sales, …) 

• Je hebt ervaring met SAP 

• Je bent een echte team-player 

• Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden 

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

• Je bent ambitieus en wil je graag verder ontwikkelen 

 

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: hr.benelux@honda-eu.com 


