Logistiek Teamleider
“Wendbaarheid en innoveren van ons warehouse zijn essentieel voor onze organisatie.
Als Teamleider Logistiek heb je daar een hele belangrijke rol in.”
Wat ga je doen?
Ben je coachend leidinggevende van het logistieke team en draagt daarmee bij aan een flexibele,
lerende en wendbare organisatie waar medewerkers met plezier werken en waar duurzame
inzetbaar hoog in het vaandel staat. Je zorgt voor de dagelijkse aansturing, planning en verdeling
van de taken op de logistiek afdeling zodanig dat key targets in control zijn.
Daarnaast ben je ondernemend en analytisch en initiator van continue optimalisatie van onze
logistieke afdeling, keten en systemen.
Met onze missie “Een wereld creëren waarin elk laboratorium haar tijd aan onderzoek en
controle kan besteden” zorg jij als Teamleider Logistiek voor een optimaal verloop van de
logistieke keten richting de klant. Het logistieke team bestaat uit zo’n 10 logistiek medewerkers.
Naast het magazijn binnen onze eigen firma, zijn we ook Inhouse logistiek actief bij klanten. Naast
de logistieke ontzorging van onze klanten hebben we een eigen Productielaboratorium, een
Apparatuur team. We werken continu aan de verbetering van ons (online) bestel- en logistieke
proces.
Als Teamleider Logistiek
•
•
•
•
•

Pas je bij een organisatie die staat voor de kernwaarden ‘Klantgericht’, ‘Betrokken’ en
‘Betrouwbaar’.
Ben je analytisch, kan je goed plannen en organiseren, weet je mensen te motiveren en ben je
resultaatgericht.
Heb je ervaring met WMS-implementaties en ICT-verbeteringen.
Heb je een aantal jaren ervaring in een leidinggevende logistiek functie.
Blijf je je ontwikkelen zowel persoonlijk als vakinhoudelijk.

Wie zijn wij?
Wij zijn een dynamisch familiebedrijf en al meer dan 125 jaar één van de meest toonaangevende
leveranciers voor het laboratorium in de Benelux. Met onze producten en dienstverlening zorgen
wij er bijvoorbeeld voor dat jij schoon (drink)water uit de kraan krijgt of dat het meest getapte
biertje overal ter wereld hetzelfde smaakt. In Meppel werken we elke dag met meer dan 80
collega’s aan het continu verbeteren van ons productenpakket, de belevering van de klanten en
het verhogen van de klanttevredenheid.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•

Een fulltime functie van 40 uur per week.
Volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
Een marktconform salaris.
Meewerken aan het bedenken en implementeren van vernieuwingen en verbeteringen
binnen de gehele organisatie.
Een maandelijkse uitgebreide lunch, dagelijks vers fruit, reiskostenvergoeding en een
tegemoetkoming voor je sportabonnement.
Werken voor dé Nederlandse totaalleverancier voor het laboratorium.

Ben jij de Logistiek Teamleider die wij zoeken?
Stuur jouw CV met een korte motivatie naar hr@boomlab.nl of bel naar 0522 - 268 700.
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature of het team waarin je komt te werken?
Neem dan contact op met Janet de Weerd( HR Adviseur) via jdeweerd@boomlab.nl of
telefonisch via 0522 - 268778.

