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CV Weenink Paul   

 Het Juweel 19 
5081pp Hilvarenbeek 
Mobiel: +31 6 12 44 62 80 
30-08-1961, Nederlander, Man 
 
Hoogste opleiding / Titel: 
 
 
 

   paul.weenink@planet.nl 
  

 
 
HBO Warehouse Management 
Krauthammer 
HEAO 
TQM 
 

   
  

 
 

Samenvatting 
 
 
 
 

 Opgegroeid in een ondernemersgezin, een handel in machine en gereedschappen zware industrie 
 Verkoopleider geweest voor een landelijke retail organisatie 175 winkels 
 1999 overstap gemaakt richting de logistiek als operationeel manager DC 
 2006 gestart als interim manager bij Yacht en TTC 
 Deelgenomen aan een groot project waarbij Samsung een nieuw WH ging opzetten in Breda 
 Diverse interim opdrachten uitgevoerd in de FMCG, Automotive, Food en High Tech. branches  
 2012 voor mijzelf begonnen als de warehousecoach 
 Ruim 16 jaar ervaring in de logistiek 
 Meertalig, naast Nederlands ook vloeiend in Engels en Duits, wereldwijd inzetbaar 

 

Branches en 
landen 

 Ervaring in landen: UK,  Duitsland, Italië, België, Polen en  Nederland  
 Ervaring in diverse sectoren, zoals FMCG, productie logistiek, Food, Automotive en High Tech. 

Werkgebieden 

Management 
Financieel 

 Direct of indirect leiding geven aan  diverse afdelingen: transport, customerservice, bedrijfsbureau en WH 

 Change management, inkoop verbruiksgoederen, transport tenders 

Inkoop 
 

 Verbruiksgoederen 

 Opslag pallets bij derden, warehouse equipment (stellingen, pompwagens heftrucks)  

 Office supply 

 ICT hardware 
 

ICT  
 

 ERP Systemen: SAP, JBA, Oracle, Manhattan, van Boxtel, LFS 

 MS office 
 
 

Verkoop 
Verandermange
ment 
Coaching 
Trainingen 
Assessment 

 

 Nationale verkoop en (koude) acquisitie 

 Het ombuigen en meekrijgen van teams 

 Het begeleiden en ondersteunen van het logistieke middenkader 

 Het voorzien van logistieke middenkader trainingen 

 Het maken van assessments 

 Lean management 

 5 S 

Organisatie                                   Het opnieuw opzetten van een logistieke operatie 

Supply Chain  Aansturen en verbeteren van logistieke processen in warehouses en productie omgevingen 

 Optimaliseren van fysieke distributie, transport, verpakking, pallets, labels 

 Verlagen van voorraden, verkorten van levertijden, optimaliseren van tot totale goederenstroom 

Technisch  Kennis van verschillende geautomatiseerde pickprocessen zoals: sorteerinstallaties, pick by light en 
Voice picking 
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Tenders  uitzendbureaus 

 tarieven transport 
 
 
 
 

Project en beroepservaring > 3 maanden 
 

 

 

04-2013 
01-2015 

Fellowes 
 

Tilburg,  55  M€  47 FTE 
 
Marktleider in kantoorartikelen 
 
Productielocatie: China USA 
 

 

Interim European Distribution Manager&Warehousing (FMCG) 
 Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan: 

o Direct 1 supervisor en 2 team leaders indirect aan 40 fte 
o Afdeling transport& planning  4 fte 
o Kwaliteitsafdeling    2 fte 

 Bewerkstelligd 
o Kosten reductie van 48% op het lossen van containers 
o Levertijden verkort en Vendor rating sheet opgezet 
o Niveau logistiek middenkader verhoogt 
o Productiviteit met 32% verhoogt door aansturing op KPI cijfers  
o KPI cijfers opnieuw opgezet 
o Voorraad nauwkeurigheid verhoogd naar 99,98% 
o RIE uitgevoerd 
o 5S geïmplementeerd 
o Wekelijkse meeting opgezet voor Inventory control en team leaders 
o Reductie van transportkosten door gebruik te maken van HPA 
o Beoordeling formulier opnieuw opgezet 

 

 Verantwoordelijk geweest voor de inkoop van alle verbruiksgoederen 

 Verantwoordelijk geweest voor het facilitaire onderhoud machine en gebouwen 

 Tender uitgeschreven voor uitzendbureaus en externe vervoerders 

 Rapportage uitbrengen aan de financieel directeur UK 
 

11-2012 
03-2013 

 

NNR Global Logistics 
 

Amsterdam (NL) 560M€ 
 
3PL dienstverlener 
 
2 maanden in Italië gewerkt 
 
 
3 maanden 100% inzet in 
München als project manager 

Interim European Logistics Manager 
 Warehouse opgezet voor ASML in Italië  (High Tech) 

o Locaties aangemaakt in SAP 
o Fysieke verhuizing gepland 
o Interne audits opgezet 
o SOP geschreven 
o SLA opgezet 

 
 

 Productieproces opgezet voor BMW in München (automotive) 
o i.s.m. IMJ (Inter Metallic Japan) een productie proces voor Electra motoren opgezet 
o kwaliteit audits uitgevoerd 
o proces opgebouwd en uitgevoerd 
o medewerkers aangenomen 
o instructies opgezet 

 
 

04-2012 
10-2012 

Interface flor 
 
Scherpenzeel (NL), 785M€ 

Productie van vloer tegels 

Interim Warehouse Manager (productie logistiek) 
 verantwoordelijk voor de dagelijkse logistieke en fysieke distributie 

 na implementatie van WMS, medewerkers getraind op gebruik scanner 

 procedures opgezet 

 warehouse manager en EDC manager op non actief gezet 

 Back log weggewerkt 

 Organisatie opnieuw neergezet 
 

04-2011 
02-2012 

Van Uden logistics  
 

Haaften (NL), 140M€ 

Logistiek dienstverlener in Food 

Interim site manager (Food & Beverages) 
     Leiding gegeven aan 2 warehouses (42.000m2 en 18.000 m2) 

 Operationele kosten gereduceerd door afbouwen uitzendkrachten 

 Dockplanning opgezet t.b.v. een betere doorstroming 

 Interne processen m.b.v. lean management verbeterd (22%) 

 5s opgestart 
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06-2009      
02-2011 

   Wincanton 
Eersel en Dommelen (NL), 890M€ 

Klant: AB InBev 

 
 

 

 Site/ DC manager (Beverages) 
 Overname DC in Eersel door Wincanton uitgevoerd 

 Re organisatie traject gestart met HR 

 Organisatie opnieuw ingedeeld 

 Slot tijden aanlevering geoptimaliseerd tot 99,99% 

 Verantwoordelijk voor inhuren vervoer 

 KPI opgezet 

 Implementatie WMS gerealiseerd 

 Schade/breuk gereduceerd naar 0,5% (target was 1 %) 

 Profit & loss verantwoordelijk 

09-2006 
06-2009 

Interim professional 
Yacht 

 

Kawasaki 
 
Spare parts warehouse Vianen 
(NL)  
 
 
 
Samsung spare parts warehouse 
Breda  (NL) 

   
 
      
 

Interim Manager Operations (automotive) 
 Kosten verpakkingen gereduceerd met € 80.000 

 Supply chain verder geoptimaliseerd  door  inkoop beter af te stemmen op de 
voorraadbehoefte 

 Synergie gecreëerd tussen de diverse afdelingen 

 Structuur aangebracht in het WH d.m.v. opstellen procedures 

 
 
          Interim Warehousemanager (High Tech) 

 Procesanalyses uitgevoerd in Telfort UK 

 Internationale verhuizing begeleidt 

 Trainingen opgezet en uitgevoerd 

 Kwaliteitshandboek opgezet 

 Personeel middenkader aangenomen (300 FTE) 

 KPI cijfers opgezet 

           

 

09-1999 
10-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   05-1985      
   09-1999 

Impact retail 
 
 
Tilburg (NL), 210M€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operationeel manager DC 
 

2 DC aangestuurd Tilburg en Schiedam 

 Verantwoordelijk voor personeelsbeleid afdelingen Warehouse en transport, leiding geven aan 
120 FTE 

 2 keten samengevoegd (Prijstopper en Modern) 

 Integrale distributie opgezet 

 Werkmethoden aangepast van gang picking naar batch picking 

 Rollerbaan en sorteer installatie geïmplementeerd 

  Verantwoordelijk voor de inkoop van alle verbruiksgoederen 

 Aanschaf van intern transport materiaal 

 Inrichting van het gehele nieuwe warehouse opgezet 
 

 Bedrijfsleider Tilburg  (omzet van 35 miljoen euro) 

 Verkoopleider  30 filialen 

 V6 coach trainingen en coaching on the job van winkel middenkader personeel 

 

   

  Projecten < 3 maanden   
 Coaching opdracht Euro-Tyre Venlo uitgevoerd. Hierbij de WH manager getraind op: 

o Plannen en organiseren 
o Opzetten KPI dashboard 
o Time management 
o Procesmatig leren denken 

 
 

Coaching opdracht van Uden Logistics Haaften uitgevoerd. Hierbij customer service afdeling getraind op: 
o Actief luisteren naar je klant en parafraseren 
o Behoefte interpreteren en openstaan voor verbeteringen 
o Klachten afhandeling 
o  Pro actief informeren orderstatus 
o Interne communicatie hoe krijgen we zaken voor elkaar 

 
              Coaching en trainingen geschreven voor AB InBev customer service en Rehnus logistics. 
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