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Site Logistics Coordinator (M/V) 
INEOS (Geel) 

Bedrijf 

https://www.ineos.com/sites/belgium 

INEOS Olefins & Polymers Europe heeft een productiecapaciteit van 8,5 miljoen ton aan chemicaliën en polymeren 

en dit in onze 8 vestigingen. Wij vervaardigen jaarlijks 5,5 miljoen ton olefins en aromatics , en 3 miljoen ton 

polyolefins. Zij maken deel uit van de INEOS Groep, het 3de grootste chemiebedrijf ter wereld, met 194 vestigingen 

in 29 landen, een jaarlijkse omzet van 61 miljard dollar en meer dan 26.000 mensen op de payroll. De INEOS 

producten worden gebruikt in de productie van een brede waaier aan afgeleide producten, die in zeer veel aspecten 

ons dagelijks leven ondersteunen en verbeteren. Als Technical Procurement Specialist vorm je een belangrijke 

schakel in het gehele aankoopproces. Zo treed je op als aanspreekpunt voor CAPEX, REVEX en fixed costs aankopen 

voor de Olefins & Polymers (OPN) site in Geel, alsook voor Lillo en Neder-over-Heembeek. Je krijgt de kans om je 

carrière in procurement verder uit te bouwen bij een wereldspeler van formaat! Zo zal je deel uitmaken van het 

INEOS Olefins and Polymers Europe Procurement Team en werk je vanuit de site in Geel. Je krijgt de mogelijkheid 

om een groeiend netwerk uit te bouwen binnen de Global INEOS business en andere vestigingen van de INEOS 

Group in Europa. Je rapporteert aan de Procurement Manager Belgian Sites OPN en werkt samen met je 

procurement collega’s op deze sites. Samen beheren jullie een portfolio van meer dan 80 miljoen Euro per jaar. Je 

bent, net zoals je andere collega’s, goed bekend met alle aspecten van procurement en de ondersteunende 

processen hiervoor. 

Functie 

De Site Logistics Coordinator is verantwoordelijk voor een veilig en efficiënt verloop van de logistieke activiteiten op 

de Geel Site en de opslag bij derden. 

De operationele logistieke activiteiten zijn uitbesteed waardoor je vanuit deze rol samen met de logistieke 

dienstverleners zoekt naar continue verbetering op gebied van veiligheid, milieu, kosten en kwaliteit. 

Verantwoordelijkheden 

Veiligheid en Milieu 

▪ Verzekeren dat alle Ineos SHE-standaards worden nageleefd (Codes of Practices, Behavioral Safety, Life 

Saving Rules, Operation Clean Sweep) 

▪ Incidenten en schierongevallen  rapporteren en onderzoeken 

▪ “Best practices” delen met het operationele netwerk van Ineos O&P North 
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Dienstverlening/kwaliteit 

▪ Aansturen van de logistieke dienstverleners conform industrie standaards en geldende wetgeving 

▪ Waarborgen dat de klant het juiste product ontvangt op het juiste tijdstip en streven naar continue 

verbeteringen 

▪ Eventuele klachten en/of non-conformiteiten m.b.t. de logistieke dienstverleners onderzoeken en concrete 

verbeteringsacties uitwerken 

Kosten 

▪ Opvolgen, analyseren en optimaliseren van de logistieke kosten 

▪ Contract- en performance management: 

▪ Contractverantwoordelijke voor de operationele dienstverlener en één of meerdere transportcontracten 

▪ Toepassen van geldende contractvoorwaarden op gebied van SHE, dienstverlening, kwaliteit en kosten . 

Opvolgen van de afgesproken KPI’s en bijsturen waar nodig. 

Projecten 

▪ Definiëren, implementeren en opvolgen van logistieke projecten 

▪ Betrouwbaarheid van de installaties (afzaklijn, infrastructuur, …) op punt houden  

Profiel 

▪ Bachelor Logistiek Management 

▪ Enkele jaren ervaren in een coördinerende functie in logistiek en bij voorkeur in een productie omgeving 

▪ Goede kennis van het Engels, andere Europese talen zijn een plus. 

▪ Productkennis 

▪ Kennis van logistieke werkzaamheden en de veiligheidsimplicaties 

▪ bij het behandelen en transporteren van polymeren 

▪ IT: SAP (MM/PM), MS Office 

▪ Resultaatgericht 

▪ Betrouwbaar 

▪ Proactieve houding 

▪ Nauwkeurig en zelfstandig werken 

▪ Contactvaardig en sterke overtuigingskracht 

▪ Samenwerken in een multi-culturele omgeving 

▪ Logische en methodische aanpak bij probleemoplossingen en in staat zijn prioriteiten te stellen 

▪ Stressbestendig 

Ons aanbod 

▪ Uitdagende functie in een technische omgeving 

▪ Marktconform loon 

▪ Zeer uitgebreide waaier van extralegale voordelen en een gratis state-of-the-art fitness! 

▪ Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in een bedrijf dat tot de wereldtop behoort 

Solliciteren? 

Mail uw kandidaatstelling en/of CV naar Annemie Schuermans: annemie.schuermans@progressio.be 

(+32 471 42 63 23) 
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