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Teamleider Logistiek
Midden-Limburg
Functie
De Teamleider Logistiek plant, stuurt en coördineert processen t.b.v. de
inkomende en uitgaande goederenstroom. Hij/zij geeft leiding aan de magazijn- ,
diepvriescoördinator en transportplanner.






Verantwoordelijk voor het logistieke traject:
- ontvangst en opslag van goederen
- uitgifte aan de productie
- opslag en aflevering van eindproduct bij de klant
Verantwoordelijk voor tijdige leveringen en juiste aantallen en kwaliteit
Een belangrijke rol spelen in het realiseren van klanttevredenheid
Rapportage aan de Manager Operations

Taken










Plant de operatie voor de procesactiviteiten van de afdeling logistiek
(transport, opslag en distributie) t.b.v. het nakomen van afspraken en
leveringsbetrouwbaarheid;
Ontwikkelt en implementeert operationele procedures voor de ontvangst,
behandeling, opslag en verzending van goederen en materialen;
Zorgt ervoor dat systemen geïnstalleerd zijn voor de monitoring van de
goederenprocessen (d.m.v. geautomatiseerd voorraadbeheer, systemen die
inzicht geven in levertijden, transportkosten en evaluaties van prestaties);
Coördineert en controleert logistieke processen en springt waar nodig bij;
Coördineert en alloceert beschikbaar personeel afhankelijk van de
(veranderende) vraag;
Legt contacten en maakt afspraken met andere afdelingen, leveranciers,
fabrikanten, transportbedrijven en klanten;
Monitort de kwaliteit, kosten en efficiëntie van logistieke processen door
het analyseren van data;
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Analyseert logistieke problemen, lost deze op, draagt verbeteringen aan en
zorgt voor implementatie van verbeteracties;
Houdt zich aan, en reageert op, invloeden van buitenaf, zoals wetgeving,
relevante regelingen en klantbehoeften;
Plant, ontwikkelt en implementeert relevante veiligheidsprocedures m.b.t.
transport en opslag van goederen.

Resultaten
De functie kent de volgende resultaatgebieden:










verantwoordelijk voor intern en extern logistiek proces; draagt zorg voor
tijdige en efficiënte levering binnen gestelde termijnen;
mede verantwoordelijk voor leverbetrouwbaarheid van 98,5%;
geeft leiding aan magazijn en diepvriescoördinatoren;
verantwoordelijk voor optimaal voorraadbeheer, correcte administratie,
signaleert afwijkingen in geformuleerde minimum voorraden en
onderneemt direct actie, zodat het productieproces niet verstoord wordt;
beheersing van kosten binnen vastgestelde begroting;
rapporteert o.b.v. data en bereid verbeteracties voor ;
ontwikkelt logistieke processen en is verantwoordelijk voor implementatie
van verbetervoorstellen;
aanleveren van actuele logistieke administratie (checklisten, in- en
uitgaande goederen, checklist temperatuur vriescel, etc.) t.b.v. jaarlijkse
audit;
orde en netheid in de magazijnen/vriescellen

Functie eisen







Minimaal MBO+/HBO opleiding (logistiek/supply chain gerelateerd);
Circa 5 jaar werkervaring bij een vergelijkbare organisatie in een logistiek
en/of supply chain functie;
Kennis van voedselveiligheidssystemen;
Bekend met de volgende systemen: MS Office, Navision is een pre ;
Teamplayer met kennis en ervaring van situationeel leiderschap, gedreven
voor het vak en weet collega’s te enthousiasmeren;
Oog voor efficiency (van o.a. processen), kostenbewustzijn en
klanttevredenheid;
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Kan goed plannen en organiseren en is pragmatisch;
Is stressbestendig en behoudt bij hoge druk het overzicht;
Klant- en servicegericht, beschikt over oplossend en handelend vermogen;
Communicatief vaardig en goede beheersing van Nederlandse, Duitse en
Engelse taal

De bereidheid om flexibel te werken is een ‘must’. Dit houdt in dat in het seizoen
langere dagen gewerkt kunnen worden (incl. zaterdagen en feestdagen).
Salarisindicatie ca. € 3.000 bruto per maand.
Interesse? Reageer direct of neem contact op! 0478-512000 - 0620422665 U kunt
reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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